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Sammanfattning  

Bevis och bevisföring är grundläggande processer av den matematiska praktiken och som dessa bör de 

naturligtvis ingå i matematikundervisningen. Bevis och bevisföring är dock också ett komplext och svårt 

område, inte bara för lärare och elever, vilket leder till att det inte får den plats och betydelse i 

matematikundervisningen, som det bör få. I denna systematiska litteraturstudie har det undersökts vilken 

betydelse och roll bevis och bevisföring har för matematikundervisningen. Följande två frågeställningar 

lades till grund för studien: 1. Hur karaktäriseras bevis och bevisföring inom den matematikdidaktiska 

forskningen? 2. Vilka argument finns det för att elever ska lära sig bevis och bevisföring i skolan?  

Litteraturen till denna studie har delvis sökts i databasen ERIC och delvis manuellt genom kedjesökning 

bland referenslistor. Det valdes 11 texter, som analyserades och ställdes samman för att besvara studiens 

frågeställningar. 

Studien visade att bevis och bevisföring är ett svår-definierat och svår-avgränsat område och att det finns 

flera aspekter, på denna problematik. Exempelvis är bevisföring en komplex process som bygger på 

olika aspekter. Bevisen kan också ses som relativa, vilket leder till svårigheter i att finna en allmängiltig 

definition. Studien visade också att det är viktigt att eleverna lär sig bevis och bevisföring i skolan på 

grund av en rad olika argument. För det första är bevis och bevisföring en viktig del av den matematiska 

praktiken, och matematikundervisningens syfte är det bland annat att lära eleverna matematiska 

arbetssätt, så att eleverna kan bli delaktiga i den matematiska praktiken. För det andra kan bevis och 

bevisföring ge eleverna djupare förståelse för matematiken och därmed ge mer mening åt 

undervisningen. Den tredje aspekten är att bevis och bevisföring kan lära eleverna tekniker och metoder 

som de kan ha användning av i andra områden som till exempel problemlösning.  
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1 Inledning 
 

Bevis och bevisföring är en grundpelare i matematiken och i den matematiska praktiken 

och därför är det nästintill självklart att det ska undervisas om matematiska bevis i skolans 

matematikkurser (Hanna, 2000; Hanna & Jahnke, 1996; Hemmi, 2010; Wu, 1996). 

Matematiska bevis som undervisningstema är dock inte lätt att sätta finger på (Downs & 

Mamona-Downs, 2008).  Enligt Harel och Sowder (2007) är det ingen som ifrågasätter 

betydelsen av matematiska bevis i skolmatematiken. I kursplanerna för 

matematikundervisningen hittar man följande krav:  

”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta 

matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder 

samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem […]. 

(Skolverket, 2011, s.1) 

Det formuleras tydligt att eleverna ska lära sig matematiska arbetssätt, vilket bevis och 

bevisföring är. Undervisning om bevis och bevisföring är det område, som skiljer sig mest åt i 

internationella jämförelser (Harel & Sowder, 2007). Downs och Mamona-Downs (2008) 

skriver i detta sammanhang att det finns motstridigheter i åsikterna om vilken status bevis bör 

ha i skolans matematikundervisning. De flesta skulle enligt dem inta positionen att bevis på 

denna nivå bara ska fokusera på att övertyga (verifiera) och förklara. Däremot finns en minoritet 

bland forskarna som intar positionen att utvecklingen av matematisk precision och språk 

gentemot elevers prestationer i formell bevisföring också ska ingå i skolans 

matematikundervisning.  För att kunna gestalta en bra undervisning måste matematiklärare vara 

väl medvetna om vilken komplexitet det finns i, och i arbetet med, matematiska bevis (Hanna 

& Jahnke, 1996). På grund av denna komplexitet kan det vara svårt för eleverna att förstå 

meningen med bevis och bevisföring. Om man inte explicit fokuserar på det i undervisningen 

leder det inte bara till en känsla av meningslöshet och icke-förståelse utan också till att eleverna 

har svårt för att själva producera matematiska bevis (Hemmi, 2010). Forskningen visar att 

många elever ser matematiska bevis som en övning, som ska göras för att tillfredsställa läraren 

istället för att se arbetet med dem som en nödvändig del av en vetenskaplig process (Alibert & 

Thomas, 1991). Niss (2001) skriver att eleverna brukar ha svårt för moment där bevis och 

härledning ingår, oavsett utbildningsnivå. Eleverna har alltså inte bara svårt att förstå vad ett 

bevis är och inte är, utan de har också svårt för att se bevisens syfte och funktioner i 

matematiken i allmänhet och i skolmatematiken i synnerhet (Harel & Sowder, 2007; Niss, 

2001).  

Utifrån egna erfarenheter anser jag att det inte undervisas tillräckligt mycket om detta viktiga 

område i matematikkurserna i den svenska gymnasieskolan. Därför valde jag att i denna studie 

undersöka vilken roll och betydelse bevis och bevisföringen har för matematikundervisningen 

i den svenska skolan. Fokus ligger på att dels undersöka hur den matematikdidaktiska 

forskningen karaktäriserar bevis och bevisföring och dels på vilka argument det finns för att 

eleverna ska lära sig bevis och bevisföring i undervisningen.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att systematiskt studera tillgänglig matematikdidaktisk 

forskningslitteratur om bevisens och bevisföringens roll och betydelse för 

matematikundervisningen i den svenska gymnasieskolan. 

Följande frågeställningar har arbetats fram för att genomföra litteraturstudien: 

1. Hur karaktäriseras bevis och bevisföring i den matematikdidaktiska 

forskningslitteraturen?  

2. Vilka argument finns det för att elever ska lära sig bevis och bevisföring i den svenska 

gymnasieskolan?  

 

1.1.1 Avgränsningar 

Med matematiska bevis och bevisföring avser jag de bevis som kan utföras av människor både 

i bemärkelsen av tid och kognitiv förmåga. Vissa bevis i matematiken har på modernare tid 

utförts med hjälp av datorer och dessa sorters bevis utesluter jag i detta arbete. 
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2 Bakgrund 
 

I detta kapitel ges en teoretisk bakgrund till det valda området för arbetet. Syftet med kapitlet 

är dels att redovisa viktiga aspekter för denna studies syfte och frågeställningar och dels att ge 

en teoretisk bakgrund, som resultatet av litteraturstudien kan kopplas till. I första delen 

presenteras en lista över viktiga och frekvent förekommande begrepp med tillhörande 

definitioner. Sedan följer en beskrivning av olika matematikdidaktiska forskningsperspektiv 

vid studier av bevis och bevisföring i undervisningssammanhang. Därefter kommer ett avsnitt 

om formella bevis i allmänhet samt en kort redovisning av olika forskares synpunkter på 

formella bevis. Kapitlet avslutas med ett avsnitt, som handlar om bevis och bevisföring i skolan, 

där det ingår beskrivning av kursplanerna, elevernas och lärares syn på bevis och bevisföring 

samt hur bevis och bevisföring hanteras i skolböckerna.  

2.1 Definitioner  

I Tabell 1 nedan redovisas definitioner på en rad viktiga begrepp som återkommer frekvent i 

studien. De flesta begrepp är rent matematiska medan andra begrepp förekommer även på andra 

områden. Om inget annat anges så är definitionerna tagna ur ”Matematiktermer för skolan” av 

C. Kiselman och L. Mouwitz (2008).  

Tabell 1. Viktiga begrepp med definitioner. 

Begrepp Definition 

Bevis Övertygande argumentation för att ett matematiskt resultat skall accepteras 

som sant. (Författarens anmärkning: Preliminärt definition som kommer att 

utvecklas senare i arbetet). 

Teorem Viktigt matematiskt resultat i en teori. Synonymt är begreppet ”sats”. 

Axiom Grundförutsättning i en matematisk teori. Axiom är inte logiskt härledda ur 

andra påstående inom teorin utan tjänar som utgångspunkter för denna teori 

och är accepterade som sanna. Axiomen är förutsättningar som man kommer 

överens om innan man bygger upp teorin. 

Matematisk 

teori 

En matematisk teori består av satser, som bevisas under vissa förutsättningar. 

Förutsättningar, som gäller för hela teorin kallas axiom. Satserna som bygger 

upp teorin är logiskt härledda ur de axiom, som gäller för teorin. 

Logik Slutledningskonst. Logiken kan studeras både som en gren av matematisk 

filosofi och som en gren av matematik. Som matematisk gren kallas logiken 

även symbolisk logik eller matematisk logik. 

Deduktiv 

metod 

Bevismetod, som använder logiska resonemang utgående från givna 

antaganden. 

Heuristiskt 

lärande 

Heuristiskt lärande och problemlösande använder sig av allmänna principer, 

tidigare erfarenheter, försök och gissningar. Problemlösningen och lärandet 

sker genom allmänna principer snarare än standardlösningar och flera 

möjligheter prövas. Man lär sig av begångna misstag och når successivt fram 

till sitt mål. 

Epistemologi En kunskapsteori och huvudgren av filosofin, som studerar grundläggande 

frågor om framför allt kunskapens natur, objekt och källor (NE, 2014b). 

Koncept En bärande idé eller grundläggande föreställning (författarens formulering) 
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2.2 Matematikdidaktiska forskningsperspektiv på bevis 

Syftet med detta avsnitt är att visa på mångfalden inom den matematikdidaktiska forskning som 

kretsar kring bevis och bevisföring. Även om alla forskare är matematikdidaktiker, så bildar de 

ändå ingen homogen grupp, utan beroende på vilken syn forskarna har på bevis och bevisföring 

kan de tydligt skilja sig åt. För att öka förståelsen av de studier, som användes i arbetet (både 

till den teoretiska bakgrunden och litteraturstudien) är det viktigt att ha i åtanke att olika forskare 

kan ha olika syn på bevis och bevisföring. Syftet med detta avsnitt är därmed inte att besvara 

arbetets frågeställningar, och jag kommer inte heller uttala mig om vilken forskare bland dem i 

resultatet som tillhör vilken grupp.  

I det matematikdidaktiska forskningsområdet om bevis och bevisföring skiljer man mellan fyra 

olika perspektiv: forskning baserad på ett a priori perspektiv, forskning byggd på infallibilistisk 

syn, det kvasi-empiriska perspektivet och det socio-konstruktivistiska perspektivet.   

Perspektiven kan exempelvis skilja sig i hur man betraktar förhållandet mellan matematiska 

bevis och empiriska observationer. Perspektiven kan då också skilja sig på vilket sätt man 

värdesätter beviset, det vill säga utifrån formen eller innehållet (Reid & Knipping, 2010). Nedan 

följer en kort redogörelse över de fyra perspektiven och i slutet av avsnittet finns en tabell (tabell 

2), som sammanfattar de viktigaste kännetecken av varje perspektiv. I tabellen ges även 

exempel på forskare med respektive syn på bevis och bevisföring.  

Forskningsperspektivet A priorismen är uppkallat efter det filosofiska perspektivet med 

samma namn. Perspektivet bygger på antagandet att alla axiom och definitioner är kopplade 

till verkliga objekt i världen, och att dessa objekt har de egenskaper som man har bestämt och 

inte kan ha andra egenskaper (Reid & Kniping, 2010). Detta antagande är kopplat till 

antagandet att deduktiva regler överför axiomens sanning till de slutsatser, som har härletts 

deduktivt från axiomen.  

Enligt Reid och Knipping (2010) är det ovanligt att man numera intar detta perspektiv i 

matematikdidaktisk forskning, eftersom det är så starkt förknippat med tanken att beviset först 

och främst har funktionen att verifiera något. Det finns dock forskare, som åtminstone har inslag 

av detta perspektiv i sin forskning.  

Även forskningsperspektivet Infallibilismen är uppkallat efter det filosofiska perspektivet som 

ligger till grund. Här ses axiom bara som hypoteser, men antagandet att deduktiv härledning 

leder till sanning är detsamma som i det a prioristiska perspektivet. Axiom, som man använder 

i bevisföringen anses vara sanna. Korrekt utförda bevis leder därmed till sanna teorem (Reid & 

Knipping, 2010).  

Det kvasi-empiriska perspektivet företräds framförallt av Imre Lakatos, som intar en mer 

skeptisk position. Lakatos och de andra företrädarna för detta perspektiv tror på att den 

deduktiva metoden är ofelbar men att axiom och definitioner som används inte är ofelbara och 

därmed inte säkert sanna. Med motexempel och motargument kan ett ursprungligt påstående 

eller antagande utvecklas till ett nytt påstående (Reid & Knipping, 2010).   

Förespråkare av det social-konstruktivistiska perspektivet anser att den deduktiva metoden är 

en social konstruktion och att det som räknas som ett giltigt deduktivt argument kan skifta från 
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grupp till grupp. Bevis och bevisföring blir då i detta perspektiv något personligt och därmed 

också olika från individ till individ eller från grupp till grupp (Reid & Knipping, 2010).  

Tabell 2. Sammanfattning av de fyra perspektiven 

Perspektiv A priorismen Infallibilismen Kvasi-empirisk Social-

konstruktivistisk 

Syn på bevisens 

grund (dvs 

axiom och 

definitioner) 

Axiom och 

definitioner är 

kopplade till 

verkliga objekt 

med bestämda 

egenskaper  

 

Axiom ses som 

hypoteser 

 

Axiom ses som 

sanna 

 

Axiom och 

definitioner ses 

som felbara då 

de inte är 

bevisade 

Vilka axiom och 

definitioner som 

är sanna anses 

bero på 

personen och 

därmed kan de 

skifta från grupp 

till grupp. 

Syn på 

deduktiva 

härledningar 

Genom 

deduktiva 

härledningar 

överförs 

axiomens 

sanning till 

teorem 

Genom 

deduktiva 

härledningar 

överförs 

axiomens 

sanning till 

teorem 

Deduktiva 

härledningar är 

ofelbara 

Den deduktiva 

metoden ses 

som en social 

konstruktion  

Exempel på 

forskare 

E. Fischbein & 

I. Kedem 

H. Fawcett & R. 

Duval 

N. Balacheff 

(före 1990) 

N. Balacheff 

(efter 1990); 

M.A. Mariotti; 

G. Hanna & 

H.N. Jahnke; G. 

Harel & 

L.Sowder 

 

2.3 Formalitet i bevisföringen 

För att bättre förstå sambanden och problematiken kring bevis och bevisföring redovisas i detta 

avsnitt hur man i den matematikdidaktiska forskningen ser på en viktig aspekt på bevis och 

bevisföring, nämligen formaliteten. Syftet är även här att ge en förståelse för bredden i den 

matematikdidaktiska forskningen kring bevis och bevisföring och även att ge en teoretisk grund 

för diskussionen kring bevis och bevisföring i matematikundervisning.   

En tanke, som har funnits under en lång tid bland matematiker, är att den mest grundläggande 

aspekten av matematiken är deduktivt tänkande, som ska resultera i formella bevis (Hanna, 

1991). Grunden till formella bevis lades av den tyska matematikern Gottfried Wilhelm Leibniz 

(1646 - 1716) men blev sedan utarbetad av Gottlob Frege (1848-1925) och Bertrand Russel 

(1872-1970) (NE, 2014a). Tanken var att formella bevis ska utföras i ett formellt system, som 

i sig bygger på ett axiomatiskt system, vars språk och deduktiva metoder har blivit formellt 

specificerade (NE, 2014 d). Den deduktiva bevismetoden utgår från givna antagande och 

använder sig av logiska resonemang (Kiselman & Mouwitz, 2008). Specificeringen sker å ena 
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sidan genom formationsregler, som anger hur man får sätta ihop tecken och å andra sidan genom 

slutledningsregler, som reglerar vilka slutledningar som tillåts i beviset (NE, 2014a). Enligt 

Rota (2001) är den axiomatiska metod, som matematiken skrivs i den enda metod, som 

verkligen kan garantera sanningen av ett matematiskt antagande. Hanna och Jahnke (1996) 

poängterar att det formella beviset är en användbar metod för matematikernas strävan och 

önskan efter rättfärdigande och giltiggörande av teorem. Bertrand Russell och Alfred North 

Whiteheads visade i sin ”Principia Mathematica” hur i stort sett hela den då existerande 

matematiken kunde formaliseras. Kurt Gödel har dock genom sina studieresultat reviderat 

Russels och Whiteheads tankar om att hela matematiken kan formaliseras och visat att varken 

logiken eller matematiken går att formalisera fullständigt (NE, 2014a). Paradoxen i detta är 

dock att han använde sig just av formella bevismetoder för att visa detta.  

2.3.1 Diskussion kring formalitet   

Trots att det inte är möjligt att fullständig formalisera matematiken har de åtminstone semi-

formella bevisen dominerat matematikernas arbetssätt. Detta arbetssätt har dock på senare tid 

blivit utmanat och reviderat av matematiker och framförallt av matematiklärare (Hanna, 1991). 

Olika forskare, matematiker och matematiklärare har kommit med olika argument varför den 

formella bevisföringen inte ska ses som den enda giltiga bevismetoden.  

Rota (2001) hävdar till exempel att många av matematikens egenskaper inte får möjlighet att 

träda fram vid ett strikt krav på formalitet. Tall (1992) skriver att det verkar som om behovet 

av formalitet och därmed formella bevis härstammar från rädslan att något skulle kunna gå fel 

om man använder sig av en mindre formell metod. 

En av de största motståndare till formella bevis var Imre Lakatos (1922-1974), som intog en 

mer heuristisk syn på matematiken. Det ledde till att hans syn var oförenlig med idén om 

matematikens formalitet. Han argumenterade mot formalitetens anspråk på ofelbarhet och intog 

en mer skeptisk position, som kallas för ”kvasi-empirisk” (Reid & Knipping, 2010). Lakatos 

skrev att det är en social process (”negotiation of meaning”), som avgör giltigheten av ett bevis 

snarare än det korrekta användandet av formella kriterier (Hanna, 1991). 

Hanna och Jahnke (1996) skriver att elever får en större förståelse för matematiska bevis om 

lärarna fokuserar mer på den förklarande aspekten på ett bevis och inte i första hand på bevisets 

formella sidor. Detta överensstämmer också med Talls (1992) åsikt att förståelsen för och av 

matematiska bevis kanske är viktigare än den matematiska precisionen. Downs och Mamona-

Downs (2008) påstår att elever oftast ser formella bevis som meningslösa manipulationer av 

symboler och därmed har påtagliga svårigheter när de möter matematiska bevis på denna form. 

Formella bevis kräver också en hög grad av noggrannhet och bygger på deduktiva tankegångar 

såsom matematisk induktion eller argumentation via motexempel. De svåra deduktiva 

tankegångar, som krävs vid formella bevis, upplevs enligt Downs och Mamona-Downs (2008) 

av många elever som snarare kraftlösa än starka matematiska tankegångar. Enligt forskarna 

känner eleverna sig mer bekväma när de kan bedöma matematiska argument med empiriska 

eller intuitiva bevis snarare än med strikta, logiska övervägande (Downs & Mamona-Downs, 

2008).    

Hanna och Jahnke (1996) betonar dock också att man ska vara varsam med att totalt exkludera 

formella bevis från undervisningen, eftersom man då riskerar att inte bara skapa en läroplan, 
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som inte tar hänsyn till mångfalden i matematikens praktik, utan också att man förvägrar läraren 

och eleverna rätten att använda sådana professionella metoder av bevisföring, som i vissa 

situationer kan vara användbara och effektiva i undervisningen.   

2.4 Bevis och bevisföring i skolans matematikundervisning 

I detta avsnitt förtydligas problematiken med bevis och bevisföring i matematikundervisningen, 

dels genom att ge en redogörelses av vad som står i kursplanerna, dels genom att kortfattat 

återge viktiga resultat av sådana kvalitativa studier, som har gjorts bland både elever och lärare. 

Till sist förtydligas problematiken också genom att visa hur bevis och bevisföring hanteras i 

läroböckerna. Syftet med detta avsnitt är å ena sidan att förtydliga problematiken kring bevis 

och bevisföring i skolan och å andra sidan att ge en teoretisk bakgrund, som resultaten av 

analysen kan kopplas till.  

Under lång tid var det endast i geometri, som eleverna mötte och blev bekanta med begrepp 

som axiom, teorem, påstående och deduktiv metod, men begreppen och metoden sågs ändå 

snarare som ett nödvändigt ont än en källa till djupare förståelse (Hanna & Jahnke, 1996). Niss 

(2001) skriver att i ett nordiskt perspektiv fick bevisen under 1980- och 1990-talet en 

tillbakaskymd plats i matematikundervisningen, men att de komponenter, som kan förknippas 

med bevis och bevisföring, har fått nytt liv under senare tid. Han påpekar också att forskningen 

i allt större utsträckning visar att det går att ”uppfylla de krav och utmaningar som bevis och 

härledning innebär, samtidigt med att föreställningar om mening och betydelse i matematiken 

främjas hos eleverna” (Niss, 2001, s. 40).  

2.4.1 Kursplanerna 

För att kunna avgöra huruvida bevis är en del av matematikkurserna i den svenska 

gymnasieskolan följer nedan en sammanställning av de i kursplanerna nämnda moment, som 

kan kopplas till området bevis. Kursplanerna är de officiella dokument för undervisningen, där 

ämnets syfte och ämnesinnehållet i ämnets kurser fastställs. Nedan följer utdrag ur avsnittet 

”Ämnets syfte” av kursplanerna för matematikkurserna på gymnasiet (Skolverket, 2011). 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta 

matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder 

samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem […]. I 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet 

och sitt matematikkunnande.  (Kursplaner Matematik, s. 1)  

Här står det tydligt att eleverna ska lära sig arbeta matematiskt. Bevis och bevisföring har sedan 

länge tillhört det matematiska arbetssättet och bör därför också ingå i 

matematikundervisningen.  

Vidare ska den [undervisningen] ge eleverna utmaningar samt erfarenhet av matematikens 

logik, generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och mångfacetterade karaktär. […]. 

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: 

 följa, föra och bedöma matematiska resonemang.  

 kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling 

(Skolverket, 2011, s. 1) 
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Även detta citat nämner en rad matematiska aktiviteter och egenskaper av matematiken, som 

tydligt kan kopplas till området bevis och bevisföring.  

Titta man närmare på punkterna i de olika kursernas centrala innehåll kan man överlag 

konstatera att mest fokus på bevis och bevisföring finns i området geometri. Här (kurserna 

Matematik 1b, 1c, 2a) ska eleverna lära sig ”grundläggande logik inklusive implikation och 

ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga sammanhang och inom 

olika ämnesområden” (Kursplaner Matematik, s. 8-10). Vidare ska begrepp som ”definition, 

sats och bevis” tas upp och illustreras i matematikundervisningen i kurserna 1b och 1c 

(Kursplaner Matematik, s. 8f). Sedan uppstår det ett hopp i arbetet med bevis, då nästa gång 

begreppen nämns i kursplanerna är i kursen Matematik 3c, där eleverna ska lära sig ”Bevis och 

användning av cosinus-, sinus- och areasatsen för en godtycklig triangel” (Kursplaner 

Matematik, s.24). Man kan alltså konstatera att de eleverna som läser yrkesinriktade- och 

samhällsinriktade program på gymnasiet inte lär sig något mer om matematiska bevis eller 

någonting i samband med detta efter sina första matematikkurser (Hemmi, Lepik & Viholainen, 

2013). I kursen Matematik 4, som inte längre är obligatorisk att läsa, läggs sedan mera fokus 

på bevis och bevisföring, nu för första gången också utanför området geometri. I området 

algebra ska eleverna lära sig ” användning och bevis av de Moivres formel” och i området 

trigonometri ska eleverna lära sig ”bevis och användning av trigonometriska formler inklusive 

trigonometriska ettan och additionsformler” (Kursplaner Matematik, s.27). Rent allmänt ska 

eleverna i denna kurs också lära sig ”olika bevismetoder inom matematiken med exempel från 

områdena aritmetik, algebra eller geometri” (Kursplaner Matematik, s.27). Sista kursen, där 

bevis tas upp, är Matematik 5, där bevisen kommer i samband med området diskret matematik. 

Eleverna ska här lära sig ”Metoder för beräkning av antalet kombinationer och permutationer 

samt motivering av metodernas giltighet.” och även ”Induktionsbevis med konkreta exempel 

från till exempel talteoriområdet” (Kursplaner Matematik, s.230).  

Sammanfattningsvis kan man säga att bevis inte tas upp i alla matematikkurser och att detta 

område allmänt inte verkar spela någon betydelsefull roll. Som Hanna och Jahnke (1996) 

påpekade är det även i Sverige så att största delen av undervisning om matematiska bevis ska 

ske i området geometri. Det är viktigt att i detta sammanhang påpeka att det först är på 

gymnasial nivå som eleverna möter aspekter och aktiviteter kopplade till bevis och bevisföring. 

Hemmi m.fl. (2013) påpekar att begreppet ”bevis” inte nämns en enda gång i grundskolans 

kursplaner för matematikundervisningen och att det knappast förekommer innehållsmoment, 

som kan kopplas till sådana kompetenser, som behövs i samband med bevis och bevisföring. 

Elever, som läser yrkesprogram och därmed bara läser kursen Matematik 1a, kommer aldrig 

lära sig om begreppen ”definition, sats och bevis”. Många svenska elever får därmed aldrig 

möjlighet att utveckla kompetenser inom detta område (Hemmi, Lepik & Viholainen, 2013). 

Det står inte heller explicit vilka bevis som ska läras ut och på vilka argument (intuitiva eller 

deduktiva) elever ska bygger sina resonemang på när de väl arbetar med bevisföring. Detta 

leder till att det är mycket upp till läraren själv att bestämma vilka bevis som ska tas upp i 

undervisningen och vilka sätt att resonera som ska ses som giltiga (Hemmi, Lepik & 

Viholainen, 2013).  
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2.4.2 Elevernas syn på bevis och deras prestationer i området 

Harel och Sowder (2007) presenterar en mängd forskningsresultat från olika delar av världen 

där elevernas syn på, förståelse av och prestationer i området bevis och bevisföring studeras. 

Bland annat citerar de ett forskningsresultat, som säger att eleverna överlag presterar svagt i 

området och att detta kan förklaras med att eleverna knappt får lära känna och arbeta med bevis 

och bevisföring i undervisningen. I en studie av Nordström (i Nordström & Löfwall, 2005) sade 

de flesta deltagarna (som gick första året på universitetet) att de hade lite erfarenheter av bevis 

och bevisföring från gymnasieundervisningen, och att de framför allt saknade övningstillfällen 

i detta. Harel och Sowder (2007) presenterar undersökningar, som resulterade i uppfattningen 

att många elever bara har lite eller ingen förståelse alls för nödvändigheten av att lära sig bevis.  

Alibert och Thomas (1991) beskriver elevernas upplevelse kring matematiska bevis på följande 

sätt: 

 […] for many of them understanding a proof is synonymous with merely checking in a 

sequential manner the validity of the deduction at each step, much as a computer might 

execute a program. Unable to construct any personal meaning for proofs like these, even 

simple ones, many of them must feel either cheated or stupid, and certainly they are not in 

a good position to further develop their scientific capability.                                                              

(Alibert & Thomas, 1991, s. 224).  

Vidare hävdar de också att många elever ser matematiska bevis som en övning som ska göras 

för att tillfredsställa läraren i stället för att se dem som en nödvändig del av en vetenskaplig 

process (Alibert & Thomas, 1991). Niss (2001) beskriver att det finns en klyfta mellan ”å ena 

sidan elevernas begrepp om matematiska bevis och matematisk härledning och å andra sidan 

de begrepp som är gällande i matematiken som disciplin”. 

Eleverna har föreställningen att det som gör en matematisk utsaga sann måste bygga på en av 

tre aspekter: intuitivt kunskap, empiriska bevis eller generiska exempel (Niss, 2001). Att 

argumenten byggs på intuitiv kunskap, betyder att eleven menar att man direkt ser att något är 

rätt. Olika forskningsresultat visar att eleverna oftast inte ser någon mening i att bevisa något 

om det redan är självklart att detta är sant (Hanna & Jahnke, 1996; Harel & Sowder, 2007). För 

det andra kan enligt Niss (2001) en matematisk utsagas sanning bygga på någon form av 

empiriska bevis, där man betraktar och jämför med ett antal specialfall. För det tredje har 

eleverna föreställningen att en verifikation av ett matematiskt påstående måste bygga på något 

som kallas generiska exempel, vilka är exempel som ”rymmer helheten i det enskilda” (Niss, 

2001, s. 40).  Vidare skriver Niss (2001) också att eleverna kan återge vissa bevis korrekt, men 

att de ändå inte anser att beviset leverera någon form av sanning för det som bevisades.  Hanna 

och Jahnke (1996) hävdar att eleverna oftast förbli icke-övertygade efter att de har fått se en 

generell verifikation av ett teorem och att de i stället kräver att få testa teoremet på en rad 

exempel. Det finns forskning som beskriver att eleverna är övertygade av ett generellt bevis när 

de har utfört det själva, men inte när de har fått det presenterat av en lärare, samtidigt som det 

finns forskning, som visar att eleverna ha svårt att producera egna, giltiga bevis (Harel & 

Sowder, 2007). Andra undersökningar visar att elever anser att visuella, geometriska bevis inte 

är tillfredsställande och inte kan räknas som acceptabla bevis utan endast symboliska bevis 

räknas (Hanna & Jahnke, 1996; Tall, 1992). Harel och Sowder (2007) presenterar forskning, 
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som visar att eleverna har svårt för att använda motexempel och för att se dessa som giltiga 

argument för att visa att ett teorem är falskt. 

Hanna och Jahnke (1996) påpekar att den ovannämnda forskningen reflekterar den mångfald, 

som matematiska bevis har i verkligheten, det vill säga att denna mångfald leder till många 

olika åsikter. Reid och Knipping (2010) tillägger att forskning visar att lärares syn (se nedan) 

och elevers syn överensstämmer vad det gäller bevisets funktion att verifiera något, men att 

elevernas olika syn och prestationer reflekterar att det finns andra funktioner, som också är 

viktiga för dem.  

2.4.3 Lärares syn på bevis och deras roll i undervisningen 

Lärarnas åsikter om bevis och deras val av att lägga vikt eller inte lägga vikt vid bevis och 

bevisföring i undervisningen spelar naturligtvis en viktig roll (Harel & Sowder, 2007). 

Forskningen visar enligt Harel och Sowder (2007) att de elever, som har lärare som lägger mer 

tid på att utveckla elevernas förmågor att resonera och analysera visar bättre resultat i 

forskningsstudier relaterade till bevis och bevisföring. För att förklara varför inte alla lärare gör 

detta hävdar dessa forskare att vissa lärare kanske inte är kapabla att lära ut bevis till sina elever 

eftersom de själva saknar de nödvändiga kunskaperna inom området, exempelvis om 

grundläggande logiska principer.  Det visade sig också vid olika studier att många lärare bygger 

sina bevis på empiriska snarare än logiska argument (Harel & Sowder, 2007). Som en tredje 

anledning nämner Harel och Sowder (2007) att lärare själva inte är medvetna om bevisens olika 

roller och funktioner. De hävdar även att vissa lärare ser matematiska bevis som ett lämpligare 

undervisningsmål för en minoritet av eleverna snarare än ett central innehåll i den vanliga 

matematikundervisningen.  

2.4.4 Bevis och bevisföring i läromedlen 

Hur bevis och bevisföring hanteras i läromedlen är ett sparsamt utforskat område inom den 

matematikdidaktiska forskningen, och forskningen har relativt lite undersökt vilken roll 

läromedlen spelar i undervisningen om bevis och bevisföring (Nordström & Löfwall, 2005; 

Thompson, Senk & Johnson, 2012 ). 2005 gjordes det en studie om detta av Nordström och 

Löfwall som jag använder mig av till att beskriva hur bevis och bevisföring förekommer i 

läromedlen. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det sedan dess har kommit en ny läroplan och 

att läroböckerna har förändrats. Jag anser ändå att denna studie fortfarande kan ses som 

representativ. I andra länder har det gjorts studier i detta område på senare tid och några av 

deras slutsatser kommer vävas samman med beskrivningarna av de svenska läromedlen.  

Enligt Nordström och Löfwall (2005) är det första intrycket man får när man tittar igenom de 

svenska matematikböckerna för gymnasiekurserna att det förekommer väldigt få uppgifter i 

böckerna, som kan relateras till bevis och bevisföring. I deras analys av två olika läroboksserier 

bekräftade de detta första intryck och skriver att det endast är cirka 2 % av uppgifterna som kan 

relateras till bevis och bevisföring. Forskningen är överens om att bevis och bevisföring är 

grundläggande byggstenar av matematiken och att eleverna bör lära sig processerna, som ligger 

till grund (Thompson, Senk & Johnson, 2012). Thompson med flera (2012) undrar dock hur 

eleverna ska lära sig detta om inte läroböckerna ger eleverna möjligheten till övning. Vidare 

poängterar de att det är osannolikt att bevisföring överhuvudtaget tas upp i klassrummet om 

boken inte innehåller sådana övningar. De skriver sedan också att det finns vissa matematiska 
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områden, där det förekommer procentuellt sett mer bevisrelaterade uppgifter än i andra 

områden. Dessa områden är geometri, differentialekvationer (verifikation av lösningar) och 

trigonometriska formler (verifikation av dessa) (Thompson, Senk & Johnson, 2012). Nordström 

och Löfwall (2005) kommer fram till att det endast är i geometrin, som bevis och bevisföring 

dyker upp under de första två matematikkurserna, som eleverna läser.  

Bevis kan utföras på olika sätt, men Nordström och Löfwall hävdar att endast få uppgifter berör 

motsägelsebevis och att indirekta bevis inte alls förkommer i böckerna. Även uppgifter, där 

eleverna uppmanas att hitta egna påstående och att testa dem är ovanliga i de svenska 

skolböckerna (Nordström & Löfwall, 2005). Thompson med flera (2012) skriver i detta 

sammanhang att det vore önskvärt och gynnsamt för eleverna om läromedlen kunde erbjuda 

inte bara mera övning utan också mer varierade övningar, som återspeglar flera olika av de 

rikliga aspekterna på bevis. En sådan variation bland övningar föreslås även av Davis (2012), 

som skriver att eleverna bör ges övningstillfällen, där de kan arbeta med hela bevisprocessen, 

som enligt honom utgörs av följande fyra steg: hitta mönster, formulera hypoteser, utarbeta 

användbara matematiska argument och sist sammanfoga argumenten till ett logiskt bevis.  

Nordström och Löfwall (2005) betonar också att det är problematiskt att det i de tidiga 

matematikkursernas böcker finns deduktiva bevis, som inte alls kallas för bevis och att de i de 

senare matematikkurserna ibland kallas bevis och ibland härledningar. Vidare skriver de att 

överlag undviks begrepp som bevis, definition eller antagande i böckerna till de tidiga 

matematikkurserna, och när begreppen används (i bara en av de båda undersökta 

läroboksserierna) definieras de på olika sätt på olika ställen i boken. Nordström och Löfwall 

(2005) påpekar att böckerna sällan skiljer mellan exempel och generella bevis och att språket, 

som används i de bevis som finns är vardagligt och inte matematiskt. De skriver vidare att 

böckerna inte alls tar upp och förklarar för eleverna hur man skriver ett korrekt formellt bevis.  

En viktig aspekt som tydligt visade sig i läromedelsanalysen var att läromedelsförfattare verkar 

tycka att bevis och bevisföring framför allt är avsedda för de högpresterande eleverna i 

matematik och därmed placerar de uppgifter, som kan relateras till bevis och bevisföring, bland 

uppgifterna på svårare och mer utmanande nivå, och sådana görs oftast inte av alla elever 

(Nordström & Löfwall, 2005).  

Sammanfattningsvis kan man säga att läromedlen inte återspeglar den viktiga rollen bevisen 

har i matematiken och att det därmed också är osannolikt att eleverna får möjlighet att upptäcka 

detta på annat sätt (Thompson, Senk & Johnson, 2012).  
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3 Metod  
 

3.1 Val av Metod 

Som metod för detta arbete valdes en systematisk litteraturstudie. Denna metod valdes på grund 

av att den lämpar sig för att besvara både de teoretiska och praktiska frågeställningarna som 

ligger till grund för detta arbete (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I en 

systematisk litteraturstudie söker författaren systematiskt efter litteratur, granskar den kritiskt 

och sammanställer den efteråt till en enhet. Författaren bildar en syntes av data från tidigare 

genomförda studier (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). En förutsättning för att 

kunna skriva en bra litteraturstudie är att det finns tillräckligt mycket forskning av god kvalité, 

som forskaren kan använda sig av (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Därför 

gjorde jag först en grov bedömning av vilken forskning det finns inom det valda området och 

hur mycket av denna som fanns tillgänglig innan jag bestämde mig för denna metod.  

3.2 Litteratursökning 

Olika sökmetoder användes för att söka den forskningslitteraturen, som skulle användas för 

studien. Dels använde jag mig av manuell sökning och dels av systematisk sökning i en databas 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013; Rienecker & Stray Jörgensen, 2014).  

Den manuella sökningen skedde dels genom att jag letade efter passande böcker i biblioteket 

på hyllan med beteckningen ”Matematikundervisningen” och dels genom kedjesökning 

(Rienecker & Stray Jörgensen, 2014). De böcker, som valdes i biblioteket, utgjorde också delvis 

utgångspunkten till kedjesökningen. Kedjesökningen i sig gjordes dels genom att jag stötte på 

intressanta forskningsstudier, som nämndes i en artikel, och dels genom att jag granskade 

referenslistorna av valda artiklar om det fanns intressant forskning, som inte explicit hade 

nämnts i artikeln. Referenslistornas titlar granskade jag då utifrån nyckelord som ”matematiska 

bevis” och/ eller ”undervisning” och deras engelska motsvarigheter. Därigenom hittade jag 

annan relevant litteratur, som berörde mina frågeställningar, och denna försökte jag sedan få 

tag på genom direkt sökning. När jag hade hittat rätt artikel granskades den om den var lämplig 

att inkludera som data i min studie. Det söktes bland flera olika referenslistor, som jag stötte på 

under arbetets gång, och tre av dessa gav resultat. Den första referenslistan, som gav resultat, 

hämtades från en artikel, som användes till min teoretiska bakgrund: Harel och Sowder (2007). 

Den andra referenslistan, som gav resultat hämtades från en artikel, som jag har valt till 

resultatdelen: Hemmi (2010). Den tredje referenslistan, som gav resultat härstammar från en 

träff bland databassökningarna, som jag valde att inte ha med i studien: Cirillo (2012). 

Databassökningen utfördes i databasen ERIC (= Educational Resource Information Center), 

som är en internationell ämnesspecifik databas, som täcker områden pedagogik och psykologi. 

I databasen finns böcker, vetenskapliga och icke-vetenskapliga artiklar, rapporter, avhandlingar 

med mera (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013; Nyberg & Tidström, 2012). För 

att får så bra sökresultat som möjligt krävs det att man väljer bra sökord och bra sökstrategi. I 

valet av sökord utgick jag dels ifrån ord i mina frågeställningar, dels ifrån relaterade ord, som 

jag hade stött på i den manuella sökningen. För att kunna använda de svenska orden översatte 

jag dem till engelska. Jag använde mig sedan också av Tesaurus-funktionen i ERIC. Tesaurusar 
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är listor över ämnesord, och de hjälpte mig att hitta alternativa, användbara sökord (Nyberg & 

Tidström, 2012).  Som sökstrategi kan man välja att söka på enstaka ord eller på 

ordkombinationer. Det är dock alltid viktigt att man får ett lagom antal träffar i sin sökning. 

Detta innebär att man ska ha så många träffar så man fortfarande kan orientera sig och gå 

igenom alla för att göra en lämplighetsbedömning (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014). För 

att smalna av eller bredda ett sökresultat kan man använda sig av så kallade sökoperatorer, 

”AND”, ”OR” eller ”NOT”.  Operatorn AND används för att kombinera två sökord. Sökningen 

ger då bara referenser, som innehåller båda orden, vilket ger ett mindre sökresultat. Ett annat 

sätt att begränsa sin sökning är att använda operatorn NOT som gör att man utesluter ett av 

orden och resultatet visar referenser som innehåller det ena ordet men inte det andra. Med 

operatorn OR ger sökningen referenser som innehåller minst ett av sökorden och antalet träffar 

blir större (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014). I min databassökning använde jag mig av alla 

tre sorters operatorer (se nedan i resultatdelen). Det gjordes flera sökningar än dem som 

redovisas nedan i resultatdelen, men jag valde att bara redovisa de två som gav resultat. Jag 

tyckte att det var lättare att hitta litteratur genom den manuella sökningen än genom 

databassökningen. Detta är anledningen till att det bara är 2 av 11 artiklar, som härstammar från 

denna sökningsmetod.  

3.3 Urval  

För att en artikel eller ett kapitel ur en bok skulle inkluderas i studien valde jag en rad kriterier, 

som texten skulle uppfylla. Först och främst skulle materialet som valdes vara trovärdigt och 

av bra kvalité. För artiklarna säkerställdes uppfyllandet av detta kriterium genom att bara de 

som var granskade genom ”peer-review” valdes (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014). De 

böcker, som valdes till studien, var skrivna av kända, trovärdiga forskare inom området, och 

jag bedömde deras texter som trovärdiga och av bra kvalité, eftersom de redovisade välgjord 

forskning och deras framställningar var sakliga och vetenskapliga, vilket enligt Nyberg och 

Tidström (2012) är kriterier för att kunna bedöma kvalitén på texter, som inte blivit granskade 

genom peer-review.  Ett annat kriterium var att texterna skulle handla om matematiska bevis 

och matematikundervisning. Texter som behandlade relationen mellan bevis och andra 

naturvetenskaper valdes därför bort. Eftersom studiens fokus var gymnasieskolan valde jag som 

kriterium att texten måste relatera till främst gymnasieundervisningen (”high school”) eller 

alternativt undervisningen på grundläggande universitetsnivå.  

Inte alla publicerade vetenskapliga studier är av hög kvalité, och det är viktigt att studier med 

högt bevisvärde tas med i studien och att studier med lägre bevisvärde exkluderas. Man måste 

därför kritiskt värdera de empiriska studier, som tas med i undersökningen utifrån begreppen 

validitet och reliabilitet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Reliabilitet avser 

mätmetodens förmåga att vid ett nytt mättillfälle av samma fenomen ge samma eller liknande 

värde som den tidigare mätningen. Med validitet däremot menas huruvida mätmetoden mäter 

det som den är avsedd för att mäta (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). För 

arbetet använde jag endast en empirisk studie. Denna studie av Hemmi och Löfwall (2009) 

bedömdes ha hög trovärdighet. Den bedömdes också vara etiskt korrekt utförd vilket man också 

skata hänsyn till i kvalitetsbedömningen(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  
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3.4 Presentation av resultatet 
Eftersom detta är en systematisk litteraturstudie redovisas utfallet av litteratursökningen r i 

resultatdelen, vilket är standard i en systematisk litteraturstudie (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). I denna redovisning (se avsnitt 4.1 - 4.3) ingår en översikt över antal träffar 

i respektive databassökning, resultatet av den manuella sökningen och även en översikt över 

den bortvalda litteraturen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Sist i resultatdelen 

(se avsnitt 4.4) presenteras varje medtagen artikel i detalj (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Studierna presenteras i den ordning, som de svarar på de två 

frågeställningarna, det vill säga först presenteras de texter, som svarar på den första 

frågeställningen, och sedan presenteras de texter, som svarar på den andra frågeställningen. 

Denna uppdelning är dock inte helt exakt, då det finns texter som svarar på båda 

frågeställningarna.  

3.5 Analysen 

I en analys bryter forskaren ner sitt material i mindre delar och undersöker dessa mindre delar 

enskilt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Min analysprocess började med att 

jag läste varje vald artikel flera gånger och därvid arbetade fram teman eller kategorier. Efter 

analysprocessen sätter man samman de funna mindre delarna till nya enheter. Denna process 

kallas syntes (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I syntesen sammanfattade jag 

de funna kategorierna till större grupper, relaterade till arbetets frågeställningar. Det 

sammanställda materialet relaterades sedan till varandra och även till bakgrundslitteraturen för 

att besvara frågeställningar och syftet med arbetet. Det är resultaten av denna analys som utgör 

avsnittet ”Diskussion” nedan.  
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4 Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis resultatet av databassökningen mätt i antal träffar. 

Därefter följer en lista på de artiklar, som valdes bort vid databassökningarna, och en lista över 

alla artiklar, som valdes från både databassökningen och den manuella sökningen. 

Avslutningsvis finns en genomgång av den valda litteraturen, där varje artikel eller valt kapitel 

ur en bok presenteras i detalj.  

 

4.1 Presentation av söksträngarna i databassökningarna 

I diagrammen nedan (figuren 1 och 2) presenteras resultatet av de två sökningar, som gjordes i 

databasen ERIC och gav resultat. I diagrammen syns hur många träffar varje sökning gav och 

hur söksträngen modifierades för att minska antalet träffar. Under de 2 sökningar som redovisas 

nedan fick jag 17 träffar, och av dessa träffar har jag valt ut 2 artiklar, som stämmer överens 

med mitt syfte och mina frågeställningar. 

 

 

Figur 1. Antal träffar i sökning 1 med avseende på söksträngens modifikation 
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Figur 2. Antal träffar i sökning 2 med avseende på söksträngens modifikation. 
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4.2 Bortsållade artiklar i databassökningen  
I tabellerna 3 och 4 nedan visas de artiklar, som utgjorde träffar i databassökningarna men som 

valdes bort, då de inte bedömdes relevanta för detta arbete, eftersom de inte besvarade 

frågeställningarna. Anledningen till att jag ansåg att de inte besvarade mina frågeställningar ses 

i kolumnen ”Exkluderingsorsak”. Sökning 1 gav 8 träffar, varav 7 inte togs med (se tabell 3), 

och sökning 2 gav 9 träffar, varav 8 inte togs med i arbetet (se tabell 4).  

Tabell 3. Exkluderade artiklar från sökning 1.  

Titel Författare (År) Exkluderingsorsak 

An Alternate Method for 

Proving the Quadratic 

Formula. 

Byrkit, D. R. (1972) Fokus på endast ett bevis. 

För gammal. 

Euler and the Fundamental 

Theorem of Algebra 

Duham, W. (1991) Fokus på endast ett bevis. 

Games in the Learning of 

Mathematics 

Oldfield, B. J. (1991). Presenterar olika sorters spel 

som kan användas för att 

utveckla elevers förmåga att 

resonera matematisk korrekt.  

Justifying and Proving in the 

Cabri Environment 

Mariotti, M. (2001) Fokus på användandet av 

Cabri-software i 

undervisningen.  

Moving toward More 

Authentic Proof Practices in 

Geometry 

Cirillo, M., & Herbst, P. G. 

(2012) 

Presenterar en rad exempel 

på olika sorters bevis i 

geometrin.  

OBS: denna artikelns 

referenslista granskades och 

gav 2 resultat som 

presenteras nedan. 

The Co-Emergence of 

Machine Techniques, Paper-

and-Pencil Techniques, and 

Theoretical Reflection: A 

Study of CAS Use in 

Secondary School Algebra. 

Kieran, C., & Drijvers, P. 

(2006) 

Handlar om relationen 

mellan teoretisk tänkande 

och teknikanvändande.  

What "Picture in Mind" Do 

Secondary Students Have 

about Defining, Proving, and 

Modelling? 

Sanchez, V. & Garcia, M. 

(2012) 

Presenterar elevernas 

föreställningar och åsikter 

och besvarar därmed inte 

detta arbetes frågeställningar  
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Tabell 4. Exkluderade artiklar från sökning 2.  

Titel Författare (År) Exkluderingsorsak 

An Assessment Model for 

Proof Comprehension in 

Undergraduate Mathematics 

Mejia-Ramos, J., Fuller, E., 

Weber, K., Rhoads, K., & 

Samkoff, A. (2012) 

Ge en modell för att kunna 

förklara elevers förståelse av 

bevis. 

Analysing Proof-Related 

Competences in Estonian, 

Finnish and Swedish 

Mathematics Curricula--

Towards a Framework of 

Developmental Proof. 

Hemmi, K., Lepik, M., & 

Viholainen, A. (2013). 

En jämförande studie om 

kursplanerna i olika länder. 

Ger inga argument för 

undervisningen av bevis i 

skolan.  

Arguments from Physics in 

Mathematical Proofs: An 

Educational Perspective. 

Hanna, G., & Jahnke, H. 

(2002) 

Stark koppling till fysiken. 

Ger inga argument för 

matematikens kursplaner.  

Establishing a Custom of 

Proving in American School 

Geometry: Evolution of the 

Two-Column Proof in the 

Early Twentieth Century. 

Herbst, P. G. (2002) Historiskt perspektiv på 

utveckling av kursplanerna. 

Levels of Proof in Lower 

Secondary School 

Mathematics 

Miyazaki, M. (2000) Fokus på de lägre åldrarna.  

Moving toward More 

Authentic Proof Practices in 

Geometry 

Cirillo, M., & Herbst, P. G. 

(2012) 

Presenterar en rad exempel 

på olika sorters bevis i 

geometrin.  

OBS: denna artikelns 

referenslista granskades och 

gav 2 resultat som 

presenteras nedan. (Se även 

sökning 1. ) 

Teaching Mathematical 

Proofs That Rely on Ideas 

from Physics 

Hanna, G., Jahnke, H., 

DeBruyn, Y., & Lomas, D. 

(2001) 

Stark koppling till fysiken. 

Ger inga argument för 

matematikens kursplaner 

Validations of Proofs 

Considered as Texts: Can 

Undergraduates Tell 

Whether an Argument 

Proves a Theorem? 

Selden, A., & Selden, J. 

(2003) 

Fokuserar på elevers 

prestationer i området bevis 

och bevisföring.  
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4.3 Presentation av den utvalda litteraturen  

Nedan följer (i form av tabellerna 5, 6 och 7) vilka artiklar som ingår i litteraturstudien. 

Litteraturen härstammar från både databassökningarna och den manuella sökningen.  

 

Tabell 5. Valda artiklar från databassökning. 

Titel Författare År Från vilken 

sökning? 

Beyond proving and explaining: Proofs that 

justify the use of definitions and axiomatic 

structures and proofs that illustrate 

technique 

Keith Weber 2002 Sökning 1 

Proof, explanation and exploration: An 

overview 

Gila Hanna 2000 Sökning 2 

 

 

Tabell 6. Valda artiklar från sökningar bland biblioteksböcker.  

Bok Författare/ 

Editor av boken 

År Vald artikel/ kapitel Författare 

av artikeln 

The first sourcebook on 

Nordic research in 

mathematics education: 

Norway, Sweden, 

Iceland, Denmark, and 

contributions from 

Finland 

Bharath Sriraman 2010 A theoretical 

framework for the 

study of proof in 

mathematics 

education (Kap. 28) 

Kirsti 

Hemmi 

Mathematical reasoning: 

patterns, problems, 

conjectures, and proofs. 

Raymond S. 

Nickerson 

2010 Kap. 5: Proofs  

Proof in mathematics 

education: research, 

learning and teaching 

David A. Reid & 

Christine 

Knipping  

2010 Kap. 2: Usages of 

“Proof” and “Proving” 

 

--“-- --“-- --“-- Kap. 5: The Role of 

proof  

 

--“-- --“-- --“-- Kap. 6: Types of 

reasoning  
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Tabell 7. Valda artiklar från sökningen bland referenslistor. 

Titel Författare År Från vilken 

referenslista? 

Why do we need proof? Kirsti Hemmi & Clas Löfwall 2009 Hemmi (2010) 

Proofs as bearers of 

mathematical knowledge 

Gila Hanna & Ed Barbeau 2008 Hemmi (2010) 

Proof and proving in school 

mathematics 

Andreas J. Stylianides 2007 Cirillo & Herbst 

(2012) 

The role of Euclidean 

geometry in High School 

Hung-His Wu 1996 Cirillo & Herbst 

(2012) 

 

4.4 Genomgång av den valda litteraturen 

Nedan följer en genomgång av varje utvald artikel eller utvalt bokkapitel.  

4.4.1 Usages of  ”proof” and “proving” (David A. Reid & Christine Knipping, 2010) 

I det andra kapitlet av boken “Proof in mathematics education” redogör Reid och Knipping hur 

begreppen ”bevis” och ”bevisföring” används olika och oftast inkonsekvent i olika kontexter. 

De skiljer mellan följande fyra kontexter: den alldagliga, den vetenskapliga, den matematiska 

och den matematikdidaktiska kontexten. Sist i kapitlet nämns det även kort hur dessa två 

begrepp används i andra romanska språk som franska, spanska, italienska och tyska.  

Reid och Knipping beskriver att begreppen bevis och bevisföring används i vardagen för att 

beskriva att man övertyger någon om något eller för att beskriva att man testar för att se om 

något stämmer. När det gäller att övertyga någon betyder begreppet bevis samma som ”evidens” 

och begreppet bevisföring betyder i detta sammanhang ”att övertyga”. De påpekar dock att det, 

som räknas som övertygande evidens i den vardagliga kontexten, skiljer sig från det, som anses 

som övertygande evidens i den matematiska kontexten. Även i den vetenskapliga kontexten 

används begreppen bevis och bevisföring i sammanhang, som har att göra med att man ska 

övertyga någon att något stämmer. Här är det dock till skillnad från den alldagliga kontexten 

endast de inom den vetenskapliga disciplinen accepterade evidens som kan användas för den 

övertygande argumentationen.  

I den matematiska kontexten skiljer man enligt Reid och Knipping mellan två sorters matematik 

och därmed mellan två sorters bevis. Olika beskrivningar och begrepp har använts för detta av 

olika forskare. Å ena sidan är det den grundläggande matematikens formella bevis och formella 

bevisföring, och å andra sidan är matematikens semi-formella bevis . Skillnaden mellan dessa 

två sorters matematik ligger i huruvida bevisen bygger på axiom och teorem respektive på mer 

heuristiska resonemang. De skiljer sig även åt i huruvida formella de är. Hanna (i Reid & 

Knipping, 2010, s. 27) definierar formella bevis på följande sätt: 
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The term rigorous or formal proof […] is understood here to mean a proof in mathematics 

or logic which satisfies two conditions of explicitness. First, every definition, assumption, 

and rule of inference appealed to in the proof has been, or could be, explicity stated; in 

other words, the proof is carried out within the frame of references of a specific known 

axiomatic system. Second, every step in the chain of deductions which constitutes the 

proof is set out explicitly. 

(H. Hanna, 1983, „Rigouros proof in mathematics education“, p.3, tagen ur Reid & 

Knipping, 2010, s. 27) 

Det anses alltså bara vara de formella bevisen som kan generera sanning, då de till skillnad mot 

de semi-formella bevisen bygger på ett axiomatiskt system, där varenda del är given som sann 

eller som logiskt kan härledas ur något, som anses vara sant.  

Reid och Knipping uppmärksammar att begreppen bevis och bevisföring används i en rad olika 

meningar i den matematikdidaktiska forskningen, och att det också förekommer att de används 

olika i en och samma text. Nedan följer en lista över de olika sätt, på vilka begreppen ”bevis” 

och ”bevisföring” används i den matematikdidaktiska kontexten.  

 Uttryck för ett koncept: Detta betyder att de matematikdidaktiska forskarna använder 

begreppet bevis i sammanhanget av ett speciellt didaktiskt forskningsperspektiv, och 

begreppet bevis blir därmed kopplad till forskarens perspektiv (Författarens 

anmärkning: jämför avsnittet 2.2). 

 Ett objekt: När forskarna använder begreppet bevis kan de mena någon form av objekt 

såsom exempelvis bevistexter. Bevistexter är ett nedskrivna matematiska bevis och 

begreppet bevisföring betyder i detta sammanhang att man skriver/producerar ett bevis. 

 En process: Begreppet bevis kan referera till en rad olika processer, dels processen att 

föra både deduktiva och icke-deduktiva resonemang och dels till sociala processer i 

samband med bevisföring och acceptans av ett bevis.  

4.4.2 Proofs (Raymond S. Nickerson, 2010) 

I sin bok ”Mathematical reasoning - Patterns, problems, conjectures and proofs” ägnar 

Nickerson ett kapitel åt att belysa några viktiga aspekter av bevis och bevisföring. Ur detta 

kapitel valdes följande avsnitt: ”The relativity of proofs” (s.101-106), ”Refutations” (s.108-

111), ”Unproved conjectures” (s.111-113) samt “Proofs of impossibility an nonprovability” 

(s.122-127). 

Enligt Nickerson anser många matematiker att ett bevis kan ses som det ”slutgiltiga ordet” för 

ett matematiskt problem, men huruvida detta antagande stämmer diskuterar han utifrån synen 

att matematiska bevis är relativa. Första punkten i diskussionen kring bevisens relativitetn är 

det återkommande temat i matematikens filosofi om huruvida det finns slutgiltiga bevis. Med 

slutgiltiga bevis menas att så fort ett bevis är accepterat och ett matematiskt påstående har visats 

vara sant är det inte längre nödvändigt att bry sig om beviset eller påståendet mer än att man 

accepterar dess giltighet. Nickerson citerar i detta sammanhang Eric Temple Bell, som skriver 

att synen på ett slutgiltigt bevis kan förändras över generationer, och att det som räknades som 

giltigt och övertygande bland de största matematikerna under en viss generation kan anses som 
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självklart felaktigt av en annan generation. Det är därmed alltså ytterst relativt huruvida ett bevis 

räknas som slutgiltigt eller inte.  

Bevis kan också ses som relativa i den bemärkelsen att de byggs inom ett visst axiomatisk 

system och därmed blir den sanning, som beviset av ett teorem ger, kopplad till de använda 

axiomen. Därmed är enligt Nickerson teoremet bara sant så länge axiomen räknas som sanna. 

Nickerson skriver vidare att man ska lösgöra sig från tanken att ett bevis visar ett teorems 

sanning. Han poängterar därmed att det enda som beviset visar är att teoremet kan deduktiv 

härledas ur de axiom, som gäller inom det valda systemet.  

Relativiteten grundar sig enligt Nickerson också på att ett och samma teorem kan bevisas på 

olika sätt, och att de olika sätten är olika starka i sin förmåga att övertyga. De olika bevisen 

varierar inte bara i sin förmåga att övertyga utan de kan också variera i sin form, framförallt 

med hänsyn till enkelhet. En annan del i relativiteten är att begreppet matematiska bevis 

förändras över tiden, och därmed även idéerna om hur bevisen ska se ut, vad de ska syfta till 

och hur man utför ett korrekt bevis.  

Mestadels anses bevisens roll vara att de ska visa att ett påstående är sant, men Nickerson 

redovisar andra sorters bevis, som inte har detta syfte. Dessa bevis är vederläggningsbevis och 

bevis som visar omöjlighet och obevisbarhet. Ett vederläggningsbevis visar att ett visst bevis 

som tidigare ansågs vara korrekt inte är det, och därmed inte längre kan anses vara ett bevis. I 

detta sammanhang spelar motexempel en stor roll. Hittar man ett exempel, som motsäger 

utsagan i ett teorem betyder det att teoremet inte är sant.  Bevis, som visar omöjlighet och 

obevisbarhet bygger på tanken att det kan finnas teorem och påståenden, som är sanna men 

omöjliga att bevisa. Utmaningen blir därmed alltså att hitta ett bevis för att teoremet i fråga inte 

kan stämma (och därmed inte kan bevisas) (omöjlighet) eller att hitta ett bevis för att teoremet 

i fråga varken går att bevisa eller motbevisa (obevisbarhet). I samband med obevisbarhet 

påpekar Nickerson att det är viktigt att komma ihåg att ett teorem kanske kan bevisas med hjälp 

av ett annat teorem, som ännu inte har bevisats vara sant, men att detta bevis då inte räknas som 

bevis och att teoremet därmed räknas som obevisat.  Exempelvis nämner Nickerson att det 

klassiska grekiska teoremet att varje positiv heltal kan skrivas som en summa av maximalt fyra 

kvadrater bara var en konjektur (Författarens anmärkning: föreslagna men ännu inte bevisade 

teorem) före år 1770, då man lyckades bevisa den. Goldbachs förmodan (”Varje jämnt tal större 

än eller lika med 4 kan skrivas som summan av två primtal“, formulerad 1742) presenterar 

Nickerson som exempel på ett teorem (konjektur), som fortfarande inte har bevisats. Man har 

bara med hjälp av datorer kunnat bevisa att konjekturen är sann för alla tal upp till 400 000 000 

000 000.  

4.4.3 Types of reasoning (David A. Reid & Christine Knipping, 2010) 

I detta kapitel av boken ”Proof in mathematics education” redovisas olika typer av resonemang 

eller sätt att föra bevis på, som är centrala för lärandet och undervisandet av matematiska bevis. 

Först beskrivs de fyra viktigaste sätten som förekommer frekvent i matematikdidaktisk 

forskning: Deduktivt tänkande, Induktivt tänkande, abduktivt tänkande och tänkandet i 

analogislut. Därefter redovisar Reid och Knipping ytterligare tre sätt som man kan föra 

resonemang på och som anses vara viktiga i samband med lärande och undervisande av 

matematiska bevis.  
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För att lättare kunna jämföra de olika sätten att resonera utgår Reid och Knipping från 

begreppen fall, regel och resultat.  

 Ett fall beskriver en specifik observation av att ett visst villkor är uppfyllt. Med villkor 

menas en egenskap eller en relation. 

  En regel (r) är ett allmän uttalande som kopplar samman två villkor (p och q), dvs r = 

”Om villkor p är uppfyllt är även villkor q uppfyllt”. 

 Ett resultat är precis som ett fall en specifik observation, som sammanställer ett fall med 

en regel.  

Exempel på det ovan nämnda ses i Figur 3 nedan, som är en direkt översättning från exemplet 

i originaltexten. I fallet beskrivs villkoret p = ”är en hund” som sedan genom regeln r = ”Hundar 

är djur” kopplas ihop med villkoret q = ”är ett djur”. 

 

Figur 3: förtydligande exempel för begreppen fall, regel och resultat 

Deduktiva resonemang 

I deduktiva resonemang kopplas ett fall och en regel ihop och leder till ett resultat. Ett exempel 

på detta ses i figur 3 ovan där villkoret p = ”är en hund” och regeln r = ”hundar är djur” kopplas 

samman och ger att Chino uppfyller villkoret q = ”är ett djur”, det vill säga resultatet: Chino är 

ett djur. 

Enligt Reid och Knipping anser de forskare som har en trängre syn på bevis (infallibilismen 

och kvasi-empirisk) att deduktivt tänkande är en förutsättning för alla matematiska bevis. 

Deduktivt tänkande har också varit det mest grundläggande i formella studier av logiken för att 

denna form av resonemang anses vara den enda formen att resonera, som på grund av 

konsekvent logik etablerar säkerhet kring bevisföringen.  

Reid och Knipping skriver att enkla deduktiva slutledningar inte är något större problem för 

eleverna, men att matematiska bevis, som kräver mer komplexa deduktiva kedjor, kan leda till 

svårigheter. Deduktivt tänkande bygger på konsekvent logik och anses därmed garantera 

säkerhet kring bevisföringen, vilket leder till att det oftast förknippas med bevisens funktion av 

verifikation. Reid och Knipping skriver dock även att deduktivt tänkande kan användas för att 

förklara någonting eller för att upptäcka någonting.   

Induktiva resonemang 

I induktiva resonemang har man ett fall och ett resultat (eller flera liknande fall tillsammans 

med flera liknande resultat) som kopplas ihop och leder till en hypotes om en regel. Det återstår 

sedan att bevisa denna hypotes.   

Enligt Reid och Knipping är begreppet ”induktivt tänkande” ett begrepp som används frekvent, 

men inkonsekvent i matematikdidaktisk forskning. För att förtydliga vad induktivt tänkande 

innebär nämner Reid och Knipping följande tre karaktäristika: 
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Induktivt tänkande… 

(1) … går från specifika fall till generella regler 

(2) … använder sig av något som man vet för att gå till något som man innan inte visste 

(3) … är bara sannolikt inte säkert (då den leder till en hypotes som måste bevisas) 

Aktiviteter, som kan ses som en form av induktivt tänkande är exempelvis att hitta mönster, att 

förutsäga, att hitta påstående, att generalisera och att testa sig fram. Det påpekas av Reid och 

Knipping att matematikdidaktisk forskning om elevernas induktiva tänkande är viktig, eftersom 

eleverna använder sig av det vid tillfällen, där man hade förväntat sig deduktivt tänkande. De 

skriver också att deduktivt och induktivt tänkande hänger ihop i den bemärkelsen att deduktivt 

tänkande förutsätter regler och att induktivt tänkande möjligtvis kan leda fram till de regler som 

behövs.  

Abduktiva resonemang  

I de abduktiva resonemangen kopplas ett resultat och en regel ihop och leder därmed till ett fall. 

Detta sätt att tänka introducerades av Charles Sanders Pierce (1839-1914) och enligt Reid och 

Knipping beskrev han detta tankesätt på olika sätt vid olika tillfällen. Ett sätt är att beskriver 

denna form av resonemang i termer av fall, regel och slutsats som ovan (för ett exempel se 

Figur 4 nedan). Baserad på denna formulering av abduktion beskriver Umberto Eco (i Reid och 

Knipping) abduktion som sökandet efter den generella regeln utifrån den ett specifikt fall följer. 

Med denna form av resonemang kan man dock aldrig med säkerhet komma fram till ett sant 

påstående (eller fall), utan det är bara möjligt att komma fram till en hypotes som med stor 

sannolikhet är sant. 

Reid och Knipping skriver att abduktiva resonemang syftar till att förklara och utforska medan 

induktiva och deduktiva resonemang syfta till att verifiera. I Figur 4 nedan syns ett jämförande 

exempel (direkt översatt från originaltexten) på dessa tre former av resonemang.  

Enligt Reid och Knipping ökar det matematikdidaktiska forskningsintresset för abduktivt 

tänkande succesivt och befintligt forskning pekar på nyttan av abduktiva resonemang och på 

sambanden mellan deduktivt tänkande och abduktivt tänkande.  

Figur 4. Jämförande exempel för deduktivt, induktivt och abduktivt resonerande. 
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Sammanfattningsvis och starkt förenklat kan man beskriva de tre former av resonemang på 

följande sätt:  

 Deduktivt: Regeln och fallet leder till ett resultat som är sant.  

 Induktivt: Fallet och resultatet leder till en hypotes om en regel. 

 Abduktivt: Regeln och resultatet leder till en hypotes om ett fall. 

Analogislut (analogibevis) 

Enligt Reid och Knipping är det matematikdidaktiska forskningsområde, som behandlar 

sambanden mellan tänkandet i analogislut och matematiska bevis inte så väl utforskat som de 

ovan nämnda områden. Analogislut går ut på att utifrån två liknande fall, ett som man känner 

till väl och ett som man vanligtvis inte vet lika mycket om, formulera ett påstående. Reid och 

Knipping (2010) nämner följande tre karaktäristika av tänkandet i analogislut: 

Tänkandet i analogislut…  

(1) … kan vara svårt att skilja från processen att först generalisera och sedan specialisera 

(2) … kan användas både för att upptäcka och för att förklara matematiken 

(3) … kan formuleras på liknande sätt som deduktivt tänkande och slutledningen av 

deduktivt tänkande kan ses som ett resultat av tänkande i analogislut. 

Andra tankesätt 

Tre andra tankesätt, eller snarare ersättningar för tänkande, är för det första att undgå tänkande 

genom att referera till en auktoritet, för det andra att undgå tänkandet genom att använda 

matematiska verktyg eller tekniker och för det tredje något som kallas för ”transformational 

reasoning” som är svårt att avgränsa men som kan beskrivas som en blandning av alla tidigare 

nämna sorters resonemang. Enligt Simon som introducerade detta begrepp så handlar 

”transformational reasoning” inte bara om att uppfatta informationen från den matematiken 

man just betraktar utan också att utveckla en form av känsla för den. Denna form av tänkande 

präglas av flexibilitet och kreativitet vilket enligt Simon leder till att man kan komma fram till 

nya sorters problem och frågeställningar.  

4.4.4 The Role of proof (David A. Reid & Christine Knipping, 2010) 

I det här avsnittet redovisas Reids och Knippings översikt om bevisens olika roller inom 

matematiken i stort, inom skolmatematiken och för eleverna och undervisningen.  Först och 

främst påpekar de att matematikerna sedan länge har insett att bevis och bevisföring kan ha 

olika roller och funktioner. Reid och Knipping nämner följande 6 stora funktioner eller roller 

av bevis: verifikation, förklaring, upptäckt, systematisering, kommunikation och ”teorem-

poäng”.  

Verifikation: Denna funktion betyder att man genom ett bevis verifierar korrektheten av ett 

matematisk påstående. Man kan skilja här mellan att övertyga sig själv och att övertyga någon 

annan, och man ser detta som två olika processer. Reid och Knipping påpekar i detta 

sammanhang att man rent logiskt bara skiljer mellan sant och falsk när man ska bedöma ett 

matematiskt påstående. Psykologisk sett kan ett sådant påstående dock inneha andra aspekter, 

som sammanfattningsvis kallas för ”epistemologiskt värde”. Detta betyder att det är en 

personlig bedömning, som ligger till grund för om man tror att påståendet är sant eller falskt. 
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Denna personliga bedömning byggs på exempelvis personliga uppfattningar, principer eller 

hypoteser och inte på logiska resonemang.  

Förklaring: Ett bevis kan ses som förklarande när det refererar till karaktäristiska egenskaper 

av enheter eller strukturer i teoremet så att det blir tydligt att resultatet beror på just dessa 

karaktäristiska egenskaper. Det är därmed enligt Reid och Knipping tydligt att alla bevis måste 

uppfylla kravet att verifiera för att ses som giltiga, medan de inte måste ha den förklarande 

rollen. I denna roll ingår alltså att beviset inte bara visar att något är sant utan det också visar 

varför det är sant. 

Utforskande/Upptäckt: Denna funktion av bevis refererar till att man genom bevisföringen kan 

upptäcka nya oväntade resultat. 

Systematisering: Med denna roll menas att bevisföringen och beviset organiserar de 

matematiska resultaten i ett deduktivt, axiomatiskt system. Systematiseringen genererar en 

form av ordning och klarhet, som är nödvändig för att identifiera eventuella fel. 

Kommunikation: Reid och Knipping skriver att matematikerna använder publikationen av 

matematiska bevis för att kommunicera framför allt nya resultat, och att bevis kan användas 

som underlag för matematiska diskussioner både bland professionella och bland elever/ 

studenter eller de två grupper emellan.  

Teorem-poäng: Denna roll är speciell viktig för professionella matematiker. Med teorem-poäng 

menas enligt Reid och Knipping den sociala bekräftelsen man får när man publicerar nya 

teorem, som naturligtvis måste ha byggts på bevis.  

Reid och Knipping uppmärksammar att bevis kan ha flera roller, men att ingen av dem är så 

viktig och allmänt accepterad som de ovan nämnda. Dessa roller eller funktioner är följande: 

en estetisk roll, en intellektuell utmaning, en konstruktion av en empirisk teori, ett förtydligande 

av definitioner eller konsekvenser av antaganden och till sist att beviset bildar en teoretisk ram 

för kända fakta. 

Enligt Reid och Knipping är utifrån lärarnas perspektiv bevisens enda roll i skolmatematiken 

verifikationen. Dock hävdar de även att det i vissa kursplaner nämns att bevisen ska syfta till 

att utveckla elevers förmåga att tänka och resonera logiskt. Reid och Knipping tillägger att 

forskning visar att lärares och elevers syn överensstämmer vad det gäller bevisets funktion att 

verifiera något, men att elevernas olika syn och prestationer reflekterar att det finns andra 

funktioner, som också är viktiga för dem. 

Sist nämner Reid och Knipping några studier, som har undersökt huruvida bevisens olika roller 

kan implementeras i undervisningen, men de skriver att det fortfarande behövs mycket 

forskning i detta område.  

4.4.5 A theoretical framework for the study of proof in mathematics education                  

(Kirsti Hemmi, 2010) 

I denna artikel redogör Hemmi för den teoretiska bakgrund, som hon använde till sina 

forskningsstudier inom området bevis och bevisföring. Denna teoretiska ram bygger på en 

social-konstruktivistisk syn på lärande, som framför allt grundar sig på Jean Lave och Etienne 
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Wengers studier på 1990-talet. Enligt Hemmi skriver Wenger att lärande kan ses som en ökande 

delaktighet i den praktiska gemenskapen, och att denna ökande delaktighet leder till att den 

lärande förändrar sin identitet i förhållandet till praktiken. Hemmi sätter detta i relation till bevis 

och bevisföring och hävdar att eleverna utvecklar sin identitet i den matematiska praktiken, när 

de får möjlighet att utföra olika aktiviteter i området bevis och bevisföring. Hon påpekar också 

att om eleverna inte får denna möjlighet att utveckla sina kunskaper i området leder det till en 

känsla av icke-tillhörighet till den matematiska praktiken. En viktig term i Wengers teori är 

”negotiation of meaning” (”meningsbildande genom förhandling”), som ses som en 

fundamental process på olika nivåer och i olika former i alla sociala praktiker. I denna process 

ingår två enskilda processer, som är beroende av varandra, nämligen deltagande 

(”participation”) och konkretiserande (”reification”).  Även detta sätter Hemmi i relation till 

bevis och bevisföring och skriver att deltagandet går ut på att vara med i situationer, där man 

aktivt arbetar med bevis och bevisföring, det vill säga där man tolkar bevis och där man 

konstruerar bevis. Processen av konkretiserande går ut på att man projicerar sina egna 

uppfattningar och tankar in i omvärlden och därmed ger dem existens. I samband med bevis 

beskriver Hemmi konkretiserande som både processen av att bevisa någonting och som 

resultatet, det vill säga det färdiga beviset. Vidare bygger Hemmi sin teoretiska ram på synen 

att bevis kan ses som en artefakt, det vill säga en redskap med många olika funktioner, som kan 

tjäna till att medla mellan en individ och omvärlden. Roger Säljö har utvecklat denna syn på 

medlande via artefakter, som bygger på grundidéer från den ryska forskaren Lev Vygotsky, och 

delar in artefakter i undergrupper. Hemmi applicerar denna syn och skriver att bevis kan ses 

som både symboliska och intellektuella artefakter. Symboliska artefakter används för 

kommunikation och intellektuella ses som diskurser och system av idéer. I figur 5 nedan ser 

man en sammanfattning på hur Hemmi kopplar ihop teorin av meningsskapande genom 

förhandling med teorin om artefakter och hur hon kopplar detta till matematiska bevis och 

bevisföring. (Figuren är tagen ur originaltexten, s. 413) 

Figur 5. Meningsskapande genom förhandling kopplad till matematiska bevis. 
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De olika roller, som ett bevis kan ha och som Hemmi beskriver, bygger dels på A. W. Bell och 

(senare) Michael de Villiers forskning och är följande fem: verifikation, förklaring, upptäckt, 

systematisering och kommunikation. Men hon lägger även till en egen funktion: transfer. Med 

denna funktion avser hon att vissa bevis kan erbjuda tekniker eller koncept, som är användbara 

i andra matematiska kontexter eller ger förståelse för något annat matematiskt område eller 

problem som beviset egentligen inte syftar till.  

Hemmis teoretiska ram erbjuder även en modell för hur komplexa bevis är på grund av deras 

dynamiska karaktär. Enligt henne finns det sex olika komponenter eller aspekter, som parvis 

interagerar med varandra och bidrar till att beviset får en dynamisk karaktär, nämligen induktion 

och deduktion, intuition och formalitet samt synlighet och osynlighet (se Figur 6 nedan, som är 

tagen ur originaltexten, s. 416).  

 

Figur 6. Bevisets dynamiska karaktär 

 

Induktion/Deduktion: Detta par handlar om huruvida man ska använda sig av axiomatisk-

deduktiva metoder eller av mer heuristiska metoder i sin bevisföring.  

Intuition/formalitet: Detta par överlappar med första paret i den bemärkelsen att ett induktivt 

arbetssätt bygger på intuitiva och informella tankegångar medan det deduktiva arbetssättet 

bygger på logiska och formella resonemang. I detta par ingår också användandet av språk och 

symboler. Intuitivt arbete bygger på att man talar om och diskuterar sina hypoteser och tankar 

och därmed använder sig av sitt språk. I det deduktiva arbetet däremot handlar det om att 

formulera sina tankar och hypoteser i symboler och nedskriven för att sedan bevisa dessa genom 

matematiska manipulationer.  



29 
 

Synlighet/Osynlighet: synlighet beskrivs av Hemmi som att man fokuserar på bevisens olika 

funktioner i den matematiska praktiken. Exempelvis handlar det om hur man konstruerar bevis, 

vilka komponenter som ingår i ett bevis, och hur bevis ska vara logiskt uppbyggda. Men även 

historiska aspekter såsom hur bevisen uppstod och vilken funktion de skulle fylla. 

Osynlighetsaspekten däremot förklarar Hemmi med att matematiska bevis finns osynliga i olika 

matematiska presentationer. Exempelvis finns de i härledningar av formler, i förklaringar eller 

övertygande argument. Man fokuserar då enligt Hemmi på bevisets resutat utan att ens tänka 

på att det är ett bevis man använder sig av.  

4.4.6 Proof, Explanation and Exploration: An overview (Gila Hanna, 2000) 

Artikelns syfte är enligt författaren att undersöka bevisens roll i matematikundervisningen och 

att genom detta rättfärdiga bevisens existens i kursplanerna. Vidare diskuteras i artikeln 

huruvida mer heuristiska metoder, som baseras på att eleverna får utforska geometrin med hjälp 

av dataprogram, kan ersätta undervisningen om bevis och bevisföring. Hanna fortsätter sedan 

med att diskutera för- och nackdelarna med användandet av DGS (dynamic geometric software) 

genom att bland annat presentera fyra studier, som har gjorts inom området. Användandet av 

DGS är inte relevant för den här studiens frågeställningar, och därför redovisas inte denna del 

av artikeln här.  

Hanna börjar med att uttala sig tydligt om att bevis och bevisföring är en stor och aktiv del av 

den matematiska praktiken och därmed förtjänar att ha en plats i kursplanerna för 

matematikundervisningen. Hon hävdar vidare att en av de viktigaste uppgifterna för 

matematiklärarna är att förstå vilken roll bevis har och att därigenom kunna utveckla och 

förbättra användningen av bevis i undervisningen. Hon påpekar att läraren bör diskutera både 

bevisens relevans och möjligheter men även deras brister och begränsningar med eleverna. 

Enligt Hanna är bevis och bevisföringens viktigaste roll i undervisningen att generera 

matematisk förståelse. Därmed blir utmaningen för lärarna och forskarna att hitta effektiva 

undervisningssätt för att genom bevisen öka elevernas förståelse.  

Hanna påpekar att matematikerna och forskarna under en lång tid har varit och även fortfarande 

är oense om vilken roll bevisen egentligen har och vad det egentligen är som gör att ett bevis 

blir accepterat som korrekt. I sina undersökningar och studier kom Hanna fram till att även 

professionella matematiker sätter förståelseaspekten högre än formalitetsaspekten när det gäller 

bedömning och acceptans av ett nytt bevis. Hon hävdar att ett bevis blir övertygande och 

legitimt för en matematiker endast om det leder till djupare matematisk förståelse. I samband 

med undervisningen påpekar Hanna att eleverna naturligtvis borde få lära sig deduktivt 

resonerande och att göra deduktiva härledningar, så att de kan uttala sig huruvida ett resultat 

kan anses vara sant eller inte. Men hon påstår vidare att bevisets största bidrag i klassrummet 

ändå blir när läraren lyckas förmedla kunskaper genom beviset.  

Hanna fortsätter artikeln med att ge en lista på alla funktioner, som ett bevis kan ha, och skriver 

att det vore önskvärt om bevisen, som undervisas i skolan på något sätt skulle återspegla hela 

listan. Den presenterade listan bygger på tidigare forskning av både Bell, deVillier samt Hanna 

och Jahnke och innehåller följande funktioner: 
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 Verifikation 

 Förklaring 

 Systematisering 

 Upptäckt 

 Kommunikation 

 Konstruktion (av en empirisk teori) 

 Utforskning (av definitioners 

betydelse eller konsekvenserna av 

olika antagande) 

 Inbäddning (av ett väl känt faktum i 

en ny teoretisk ram och därmed 

visar faktumet från ett nytt 

perspektiv) 

Hanna poängterar att även om det är önskvärt att eleverna får möta alla dessa funktioner för ett 

bevis bör man trots allt lägga vikten på den funktion, som svarar på frågan ”varför?” och därmed 

kan ge förståelse. Det vill alltså enligt Hanna säga att man bör fokusera på bevisens förklarande 

funktion. Hon medger att det kanske inte alltid är möjligt att hitta ett bevis som har denna 

funktion till varje teorem, som ska bevisas i undervisningen, och att man därför ibland kan vara 

tvungen att använda sig av icke-förklarande metoder som induktion eller motsägelsebevis. 

Enligt Hanna är det dock framförallt i området geometri, som man kan hitta mestadels 

förklarande bevis.  

Hanna fortsätter sin artikel med att diskutera kring påståendet att undervisningen om bevis inte 

kan genomföras på ett heuristiskt sätt, och att det därför är svårare för eleverna att ta till sig 

bevis och bevisföringen. Hanna refererar till Simpsons, som skriver att det heuristiska 

resonerande ligger eleverna närmare än det logiska, som krävs för bevisföring. Det sägs enligt 

Hanna att heuristiska metoder är mer gynnsamma för utvecklingen av elevernas förmåga att 

bedöma om något är sant eller falskt. I samband med detta går Hanna över till att redovisa för- 

och nackdelarna med användning av software med dynamiska geometri-program. I dessa 

program kan eleverna noggrant konstruera geometriska figurer och sedan utforska deras 

egenskaper. En stor förtjänst hos dessa program är att de gör det möjligt för eleverna att se och 

uppleva olika teorems signifikans. Hanna intar ståndpunkten att man verkligen inte bör ersätta 

bevis och bevisföring med endast utforskande aktiviteter, utan hon poängterar att dessa två helt 

olika aktiviteter utmärkt kompletterar och förstärker varandra. Hon påpekar att eleverna 

behöver utveckla sina förmågor i både utforskande och bevisföring, eftersom det är denna 

kombination, som verkligen leder till framgång i det matematiska arbetet. Med förmågor i 

utforskandet kan eleverna göra nya upptäckter och med förmågorna i bevisföring kan de 

verifiera sina upptäckter. 

4.4.7 Proof and proving in school mathematics (Andreas J. Stylianides, 2007) 

I denna artikel ger Stylianides förslag på en definition av bevis och bevisföring i skolan och i 

samband med detta även en teoretisk bakgrund till betydelsen av bevisen i skolans 

matematikundervisning. Stylianides använder sedan denna definition och teoretiska ram för att 

utveckla en form av verktyg för att analysera arbetet med bevis och bevisföring i skolan. Det 

sista är inte relevant för arbetets frågeställningar och e redovisas inte här.   

Stylianides börjar med att kartlägga att forskningen är överens om att bevis och bevisföring är 

fundamentala för förståelsen av och arbetet med matematik, och att därför många forskare har 

rekommenderat att bevis och bevisföring bör spela en central roll i matematikundervisningen. 

Styliandes syfte med artikeln är att ge en teoretisk ram till det matematikdidaktiska 

forskningsfält, som berör bevis i skolan, för att därigenom underlätta kommunikationen mellan 
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forskare och därmed förbättra resultaten. Han skriver dock också att det inte bara är gynnsamt 

för forskare utan även för lärare att få ta del av denna konceptualisering.. Han påpekar att det 

finns forskning, som visar att lärares föreställningar och attityder till bevis påverkar deras 

undervisning om bevis, och att det därför är gynnsamt att ge lärarna en bättre kunskap om vad 

bevis och bevisföring är och går ut på.  

Stylianides presenterar följande definition: 

Proof is a mathematical argument, a connected sequence of assertions for or against a 

mathematical claim, with the following characteristics: 

1) It uses statements accepted by the classroom community (set of accepted statements) that 

are true and available without further justification; 

2) It employs forms of reason reaching (modes of argumentation) that are valid and known to, 

or within the conceptual reach, of the classroom community; and  

3) It is communicated with forms of expression (modes of arguments representation) that are 

appropriate and known to, or within the conceptual reach of, the classroom community. 

(s. 291) 

Stylianides ger sedan sju kommentarer till denna definition.  

1. Han medger att definitionen inte är den enda möjliga utan att det självklart kan väljas 

andra perspektiv att se bevis och bevisföring ifrån.  

2. Definitionen avser deduktivt resonerande som den form av resonerande som leder till 

giltiga bevis. Stylianides medger dock att andra former av resonerande också är viktiga 

i processen av bevisföring.  

3. ”classroom community” beskriver Stylianides först och främst som eleverna. Enligt 

honom intar läraren en särposition som representant för matematikerna och som den 

person, som har rollen att bygga en bro mellan eleverna och den matematiska 

kunskapen. 

4. Det refereras i definitionen implicit till gruppen av professionella matematiker och de 

argument, argumentformer och presentationer, som används i klassrummet, ska vara 

accepterade bland professionella matematiker.  

5. Även om definitionen beskriver de argument, som kan ses som giltiga bevis inom 

klassen, är det inte säkert att alla i klassen kommer förstå och/eller acceptera beviset.  

6. Det är lättare att avgöra vad som tillhör gruppen accepterade argument bland 

professionella matematiker än bland eleverna i klassen.  

7. Stylianides är övertygad om att den valda definitionen fungerar för alla årskurser i 

skolan men är mindre säker på hur det gestaltar sig på universitetsnivå och begränsar 

därför definitionen till undervisningen i skolan.  

Stylianides poängterar vidare att denna definition är så användbar i skolan på grund av att den 

(1) tar hänsyn till både matematiken som disciplin och eleven som en som ska lära sig 

disciplinen, (2) är användbar för att identifiera bevis och bevisföring i alla årskurser, (3) 

utesluter empiriska argument som giltiga bevis och (4) bryter ner varje bevis i tre 

huvudkomponenter vilket underlättar när man vill utveckla undervisningen kring bevisföring 

(till exempel hur man på bästa sätt ge instruktioner eller hur man på bästa sätt bemöter och 

hantera elevernas tankar och aktiviteter kring bevisföring).  
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4.4.8 The role of Euclidean geometry in High School (Hung-His Wu, 1996) 

Denna artikel skrevs som en reaktion till att kursplanerna i den amerikanska skolan 

implementerade experimentell geometri på bekostnad av undervisningen av den traditionella 

Euklidiska geometrin. Artikeln syftar till att redogöra för varför geometriundervisningen bör 

innehålla formella bevis och inte endast experimentella verifikationer.  

Wu hävdar att bevisen är det mest grundläggande och innersta av matematiken och att det är 

genom dessa som vi etablerar att påståenden inom matematiken är sanna.  Han skriver vidare 

att vem som helst som vill veta vad matematiken handlar om måste lära sig hur man skriver ett 

korrekt bevis eller åtminstone lära sig vad ett bevis är. Han skriver vidare att enligt honom 

bygger alla naturvetenskaper på metoden att deduktivt dra komplexa slutsatser av enkla 

grundläggande principer, och att därför alla som vill studera naturvetenskaper skulle gynnas av 

att lära sig bevis och bevisföring. Vidare skriver han att ett utmärkt sätt att träna sin hjärna och 

att skärpa sitt förstånd för att kunna bedöma om något är sant eller falskt är att lära sig hur man 

bevisar teorem. Wu skriver också att om man inte undervisar om bevis lär eleverna inte känna 

vad som verkligen är matematikens grund, nämligen att om man har verifierat en förhållandevis 

liten mängd påstående (axiom) kan många andra påståenden inom systemet verifieras utifrån 

dessa.  

Wu är noga med att påpeka att han inte är emot experimentell matematik, då mycket inom 

matematiken bygger på att man först experimenterar och testar sig fram innan man uttalar ett 

påstående. Han påpekar också att den experimentella geometrin hjälper eleverna att utveckla 

en grundläggande matematisk intuition, som alla matematiker behöver. Den kan därför inte ses 

som något negativt. Det han påpekar med denna text är att det inte är gynnsamt att lära eleverna 

att bara förlita sig på experimentens resultat utan att de måste lära sig hur man generaliserar 

sina resultat av experimenten.   

I artikeln argumenterar Wu mot en rad påståenden, som uttalar sig mot Euklidisk bevisföring i 

undervisningen. För det första sägs det att skolan inte är den rätta platsen att lära ut hur man 

skriver noggranna formella bevis, utan att detta bör ske på universitetsnivå. Wu hävdar att det 

så kallade ”noggranna formella beviset” inte är någonting annat än ett korrekt matematiskt 

resonemang, och därför har sin naturliga plats i den tidiga matematikundervisningen. För det 

andra påstås det att de teorem, som är lagom svåra för gymnasieskolan, är alltför självklara och 

därför för tråkiga att bevisa. Wu skriver i detta sammanhang att det oftast är så att saker och 

ting i början är tråkiga oavsett vad det handlar om. Han påpekar dock att dessa tråkiga enkla 

övningar på bevis är absolut nödvändiga för att eleverna senare ska kunna utföra svårare bevis. 

Man borde enligt honom tala om för eleverna att man är medveten om att det kanske är tråkigt, 

men att det är nödvändigt och sedan gå vidare. Dessutom skriver han att man kan undvika denna 

tristess genom att presentera några överraskande eller intressanta teorem, som bygger på den 

euklidiska geometrins grundläggande principer. Ett tredje motargument är att de traditionella 

två-kolumn-bevisen (Författarens anmärkning: speciell presentation av bevisföringen där man 

i vänster kolumn skriver härledningen och i höger kolumn skriver man axiomen/definitionen 

som ligger till grund för varje steg i härledningen/beviset) som användes i den amerikanska 

undervisningen anses vara för långt borta från den alldagliga matematiken. Wu argumenterar 

att det är denna form av presentation som gör det mest förståeligt för en nybörjare hur man 

bygger ett matematiskt bevis, det vill säga en sammankopplad sekvens av påståenden, som alla 
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stöds av ett argument. Den som konstruerar beviset är tvungen att hitta ett logiska argument till 

varje steg i bevisföringen, vilket leder till korrekthet. Wu påpekar dock också att man kan 

övergå till den mer vanliga, berättande, linjära bevisföringsstilen efter ett tag när eleverna har 

förstått tanken av att alla steg i bevisföringen måste verifieras.   

I fortsättningen av artikeln ger Wu förslag på hur ett års geometriundervisning kan läggas upp, 

vilket inte är relevant för detta arbete och därför inte redovisas. 

4.4.9 Why do we need proof? (Kirsti Hemmi & Clas Löfwall, 2009) 

I redogörelsen “Why do we need proof” skriver Hemmi och Löfwall om en roll som bevisen 

kan ha och som de kallar för transfer.  Med detta avser de att bevisen kan lära eleverna koncept, 

tekniker eller idéer, som de kan ha användning av för problemlösning. De skriver att den 

funktionen av bevis tidigare inte har uppmärksammats i den matematikdidaktiska forskningen, 

och de vill lyfta fram denna. Resultaten bygger på en studie där 10 matematiker, som undervisar 

grundläggande matematikkurser vid svenska universitet, svarade på följande 4 frågor:  

1) “Why do you think that students in basic courses should become familiar with 

proofs and proving or do you think they do not need to do so and in this case why? 

2) What specific proofs/derivations do you consider as central in basic courses which 

you have taught? 

3) Are there specific proofs/derivations  in the basic courses that teach students 

techniques, concepts, procedures, strategies or offer other tools that are useful in 

other context, for example problem solving? 

4) Are there proofs not filling the criteria in question 3 but which you in any way 

consider as central in the basic courses, in that case which proofs and why? “ (s. 

203) 

Studien visade att alla 10 lärare ansåg att studenterna bör komma i kontakt med bevis och 

bevisföring. Vissa av deltagarna ansåg dock även att man undervisar olika mycket om bevis 

och bevisföring för studenter från olika program, så att studenterna på ingenjörs- och 

naturvetenskapliga program undervisades om detta i mindre utsträckning än studenterna på 

matematikprogrammet. I studiens resultat förekom alla roller av bevis, som sedan tidigare 

uppmärksammats i den matematikdidaktiska forskningen, nämligen verifikation, förklaring, 

övertygande, intellektuell utmaning, estetiska aspekter, synlighet och kommunikation. Alla 

deltagare ansåg att undervisning om bevis och bevisföring lärde eleverna koncept och tekniker 

som var användbara i problemlösningsuppgifter, eftersom eleverna dels utvecklade sina 

förmågor att föra matematiska och logiska resonemang och dels ökade sin förståelse för 

generaliseringar. Deltagarna ansåg även att undervisningen om bevis och bevisföring hjälpte 

eleverna att förstå nya matematiska koncept, som de inte tidigare känt till och att eleverna lärde 

sig användbara tekniker för problemlösning. Några av deltagarna ansåg att aktiviteter som 

bevisföring och problemlösning i stort sett är samma. Hemmi och Löfwall påpekar att omvänt 

skulle studenter eller elever kunna använda det de har lärt sig om problemlösningsmetoder och 

-tekniker i bevisrelaterade uppgifter.  

Hemmi och Löfwall hävdar att lärarna oftast undviker begrepp som bevis och bevisföring för 

att inte skrämma eleverna. De påpekar vidare att eleverna därför oftast inte får möjlighet att 

diskutera vad bevis egentligen är och varför man behöver dem. Därför väcker Hemmi och 
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Löfwall den viktiga frågan om hur man på bästa sätt ger eleverna möjlighet till sådana 

diskussioner och om hur man kan framhäva relationen mellan bevisföring och problemlösning. 

De skriver att det är tydligt att bevis är bärare av matematisk kunskap och att finns många sätt 

att tydliggöra detta för eleverna. Hemmi och Löfwall ger även exempel på bevis som kan 

användas för att lära eleverna tekniker för problemlösning och därför kan ses som bevis med 

transferfunktion.  

4.4.10 Proofs as bearers of mathematical knowledge (Gila Hanna & Ed Barbeau, 2008) 

Hannas och Barbeaus artikel bygger på en artikel av Yehuda Rav, ”Why do we prove theorems” 

där Rav påpekar att huvudintresset i matematiken ligger i att hitta metoder, verktyg, strategier 

och koncept för problemlösning. Rav drar sedan slutsatsen att det matematiska intressets fokus 

bör ligga på bevisen och bevisföring på grund av att det är bevisen som förkroppsligar metoder, 

verktyg, strategier och koncept som är användbara i problemlösning och därmed är bärare av 

den matematiska kunskapen. Rav fokuserar i sin artikel på den matematiska praktiken medan 

Hannas och Barbeaus artikel fokuserar på undervisningen, och de formulerar att ”proofs has 

the potential to convey to students methods, tools, strategies and concepts for solving problems” 

(s. 345). För att undersöka om Ravs centrala punkt verkligen är applicerbar i klassrummet 

skriver Hanna och Barbeau att man måste undersöka huruvida det finns exempel på bevis, som 

både tar hänsyn till Ravs synpunkter och som har en plats i skolans kursplaner. Hanna och 

Barbeau ger i denna artikel två exempel på sådana bevis, som de hävdar är vanliga i de flesta 

gymnasie-kursplanerna världen över.  Det ena exemplet är formeln för att hitta rötter till 

andragradsekvationer, och det andra är beviset för att en randvinkel i en halvcirkelbåge alltid 

är 90°.  Hanna och Barbeau påpekar även att denna syn på bevis kräver betydligt mer kunskap 

av läraren och kräver aktiv delaktighet av eleverna.  

Sammanfattningsvis kan man säga att Hanna och Barbeau i denna artikel visar att det finns 

bevis i Ravs anda, det vill säga bevis, som lär eleverna metoder och strategier, som de kan 

använda i andra områden av matematiken. De påpekar att bevis och bevisföring bör få en större 

roll i undervisningen eftersom bevis och bevisföring kan förmedla metoder och strategier, som 

kan appliceras i andra områden på samma gång som eleverna utför bevisen. Hanna och Barbeau 

är också noga med att påpeka att denna syn på bevis och bevisföring inte kolliderar med den 

traditionella, formella synen på bevis och bevisföring. De skriver att man fortfarande kan 

undervisa om formella bevis och kräva formell bevisföring av eleverna i vissa sammanhang 

samtidigt som man i andra sammanhang kan ha nytta av bevisen på det ovan nämnda sättet.  

4.4.11 Beyond proving and explaining: proofs that justify the use of definitions and 

axiomatic structure and proofs that illustrate technique (Keith Weber, 2002) 

I denna artikel beskriver Weber fyra typer av bevis. Två av dessa typer är bevis som genererar 

kunskap om matematisk sanning. De kallas för bevis som övertyger respektive bevis som 

förklarar. De andra två typerna av bevis kallar Weber för bevis som rättfärdigar användandet 

av definitioner eller axiomatiska strukturer respektive bevis som illustrerar tekniker. De första 

två typerna av bevis, som Weber nämner, bygger på forskning av Gila Hanna och Reuben 

Hersh, som hävdar att bevis som övertygar är de mest förekommande i klassrummen. Men 

enligt Weber hävdar Hanna och Hersh vidare att denna typ av bevis oftast också är 

svårförståeliga för eleverna och det leder dem till slutsatsen att man i undervisningen bör 

fokusera på bevis, som förklarar även om det innebär en förlust av formalitet.   
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Bevis som övertygar börjar enligt Weber med en uppsättning accepterade definitioner och 

axiom och slutar med ett teorem av okänd validitet. Syftet med beviset är då att övertyga om 

att teoremet är sant. Läsaren granskar den logiska strukturen av beviset steg för steg och genom 

att inse att resonemanget är logiskt felfritt blir läsaren övertygad om teoremets giltighet.  

Bevis som förklarar börjar enligt Weber också med en uppsättning accepterade definitioner och 

axiom och slutar med ett teorem, vars giltighet inte självklart är klar fastän teoremet kanske 

redan har bevisats på annat sätt. Till skillnad från bevisen som övertygar krävs det inte samma 

noggrannhet i denna sort bevis.  Syftet med denna sorts bevis är att intuitivt illustrera varför ett 

teorem är sant. Detta åstadkoms genom att läsaren fokuserar på bevisets generella, övergripande 

struktur och idéer och genom att hen undersöker teknikerna som ligger till grund för beviset. 

Weber påpekar att många bevis har båda funktioner, det vill säga att de är formella och 

övertygande samtidigt som de är förklarande. Han ger även exempel på bevis som bara är 

övertygande eller bara är förklarande.  

Bevis som rättfärdigar användandet av definitioner eller axiomatiska strukturer syftar till att 

visa varför matematikerna använder de axiom och definitioner, som används. Denna sorts bevis 

börjar med en definition eller ett axiom av okänd validitet och slutar med ett självklart sant 

teorem. Genom att studera bevisets logiska struktur blir läsaren övertygad om att den valda 

definitionen leder till ett sant faktum, och att definitionen därmed måste vara giltig.  

Bevis som illustrerar tekniker börjar precis som de första två typerna av bevis med en accepterad 

uppsättning av axiom och definitioner och slutar med ett teorem, som kan ha bevisats tidigare 

eller som ännu inte har bevisats. Syftet med beviset är att visa eleverna hur man kan bevisa 

sådana typer av teorem. Precis som i bevis, som förklarar, fokuseras på strukturen i beviset och 

den använda tekniken studeras.  

I tabell 8 nedan presenteras en direkt översättning av Webers jämförande sammanfattning för 

de ovan beskrivna fyra typerna av bevis (se s.16 i originaltexten). Weber nämner som 

implikation för undervisningen att läraren bör vara medveten om bevisets syfte och avsikt när 

ett bevis presenteras för eleverna, och läraren bör dessutom också göra eleverna 

uppmärksamma på bevisets funktion. Weber skriver att elever oftast anser att undervisningen 

om bevis och bevisföring bara är pedantisk och inte till någon nytta, och att de därför inte är 

öppna för att lära sig. Han hävdar att genom att tala om för eleverna varför man genomför ett 

visst bevis kan de bli mer mottagliga för undervisningen. Han nämner vidare att det blir lättare 

för både läraren och eleverna att fokusera på det viktiga, när man vet vilken typ av bevis det 

handlar om. Weber påpekar att detta gör undervisningen betydligt mer meningsfull för eleverna, 

och deras förståelse för bevis, bevisföring och bevisens roll i matematiken ökar betydligt. 
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Tabell 8. Jämförande sammanfattning av de fyra typer av bevis. 

 Bevis som 

övertygar 

Bevis som förklarar Bevis som 

rättfärdigar 

axiom 

Bevis som 

illustrerar 

tekniker 

Hypotes Accepterad Accepterad Tvivelaktig Accepterad 

Resultat Inte validerat 

än 

Inte självklart sann Accepterad Accepterad 

eller inte 

validerat än 

Nivå av 

formalitet 

Mycket 

formell 

Inte nödvändigtvis 

formell 

Mycket 

formell 

Formell  

Läsaren bör 

fokusera på 

Steg-för-steg 

härledningar 

Generella strukturen Steg-för-steg 

härledningar 

Generella 

strukturen 

Framhävda 

egenskaper 

Logiska 

fortskridandet 

Generella strukturen 

av beviset 

Logiska 

fortskridandet 

Grundläggande 

resonemangen 

av beviset 

Läsaren 

förstår 

beviset om 

läsaren kan 

… 

Förklara hur 

varje rad 

logiskt följer 

av den 

föregående 

raden 

Beskriva beviset i 

egna ord 

Förklara hur 

varje rad 

logisk följer av 

den föregående 

raden 

Producera ett 

liknande bevis i 

en analog 

situation 

Exempel 

(Bevis av…) 

Heine-Borel 

teorem 

Differentialkalkylens 

Medelvärdessats 

2+2=4, använd 

Peano´s 

aritmetik 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 är 

en kontinuerlig 

funktion 
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5 Diskussion  
 

I detta avsnitt redovisas resultatdiskussion med tillhörande slutsatser. I resultatdiskussionen 

sammanfogas de olika texterna från litteraturstudien till en enhet och arbetets frågeställningar 

besvaras. Därefter kommer metoddiskussionen där det diskuteras möjliga svårigheter och 

problem med denna metod och detta arbete i förhållande till de resultat som studien har lett 

fram till.  

5.1 Resultatdiskussion 

Nedan följer min resultatdiskussion, som utgörs av analysen och syntesen av den valda 

litteraturen. I första avsnittet fokuseras på och besvaras frågeställning 1, där jag börjar med att 

diskutera hur bevis och bevisföring kan definieras. Därefter följer ett avsnitt, som beskriver 

bevisens olika funktioner, och en diskussion om varför det är så svårt att avgränsa och definiera 

bevis och bevisföring. I denna diskussion ingår huruvida bevis och bevisföring kan ses som ett 

område som präglas av kompelxitet och relativitet, samt att det finns andra sorters bevis, som 

avviker från den grundläggande definitionen. Därefter går jag över till att besvara frågeställning 

2 genom att presentera argument för inkluderandet av bevis och bevisföring i gymnasieskolans 

matematikundervisning.  

5.1.1 Hur karaktäriseras bevis och bevisföring i den matematikdidaktiska forskningen? 

5.1.1.1 Definition 

Området och begreppen bevis och bevisföring är inte lätt att avgränsa eller definiera. I 

forskningen är man oense om hur man ska definiera matematiska bevis, vilket märktes tydligt 

både inom den litteratur, som valdes till den teoretiska bakgrunden och inom den litteratur, som 

valdes till analysen. Reid och Knipping (2010) redovisade i ”Usages of proof and proving” 

tydligt att begreppen bevis och bevisföring används olika i olika kontexter såsom i exempelvis 

andra naturvetenskaper, matematikundervisningen och i vårt vardagsspråk. Viktigt att 

uppmärksamma i detta sammanhang är att begreppsanvändningen inte bara är olika i skilda 

kontexter som exempelvis vardag och matematik, utan att den också kan vara olika inom en 

och samma kontext. Så är till exempel fallet inom den matematiska och den 

matematikdidaktiska kontexten. I olika matematikdidaktiska studier har bevis och bevisföring 

beskrivits på olika sätt (Hanna, 1991; Reid & Knipping, 2010). Sammanfattningsvis kan man 

alltså säga att det inte finns en rätt uppsättning av kriterier, som karaktäriserar vad ett 

matematiskt bevis är. Varken professionella matematiker eller forskare är överens om vad som 

utgör matematiska bevis och hur begreppet bör definieras exakt (Downs & Mamona-Downs, 

2008; Hanna, 2000), men samtidigt finns det en gemensam punkt, som alla ändå är överens om, 

nämligen att bevisen är en viktig grundläggande del av den matematiska praktiken (Hanna, 

2000; Hanna & Jahnke, 1996; Hemmi, 2010; Wu, 1996). I olika sammanhang används 

begreppen bevis och bevisföring alltså på olika sätt, vilket kan leda till förvirring och 

missförstånd, vilket kan ses som ett problem. Detta problem uppmärksammades även av 

Stylianides (2007), vilket ledde till att han försökte formulera en definition av bevis och 

bevisföring, som ska fungerar för det matematikdidaktiska forskningsfältet. Hans definition 

lyder som följer:  
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Proof is a mathematical argument, a connected sequence of assertions for or against a 

mathematical claim, with the following characteristics: 

1) It uses statements accepted by the classroom community (set of accepted statements) 

that are true and available without further justification; 

2) It employs forms of reason reaching (modes of argumentation) that are valid and known 

to, or within the conceptual reach, of the classroom community; and  

3) It is communicated with forms of expression (modes of arguments representation) that 

are appropriate and known to, or within the conceptual reach of, the classroom community.  

(Stylianides, 2007, s. 291) 

I denna definition ingår de viktigaste aspekterna såsom att beviset innehåller en logisk 

argumentation, som bygger på allmänt accepterade, sanna argument och en accepterad 

framställningsform. Bevisets argumentation kan leda till antingen att något accepteras som sant 

eller att något accepteras som falskt.   

Anledningar till att det är så svårt att definierar bevis och bevisföring exakt kan dels vara att 

området är komplext och dels att området också kan ses som relativt. Vidare kan en anledning 

vara att det finns andra sorters bevis, som inte passar in i definitionen ovan men som ändå kallas 

för bevis. Alla dessa anledningar diskuteras senare.   

5.1.1.2 Bevisens olika funktioner 

Matematikerna har sedan länge uppmärksammat att ett bevis kan ha olika roller. (Reid & 

Knipping, 2010). Exempelvis kan man säga att den tydligaste rollen som ett bevis ska ha och 

som forskningen är överens om är funktionen att övertyga. A. W. Bell var en av de första 

forskarna, som fokuserade på bevisens olika roller och funktioner i matematikundervisningen, 

och han skilde mellan verifikation, illustration och systematisering (Hemmi, 2010). Denna 

indelning utvecklades av de Villiers till följande fem funktioner: Verifikation, förklaring, 

upptäckt, systematisering och kommunikation (Hanna, 2000; Harel & Sowder, 2007; Hemmi, 

2010; Reid & Knipping, 2010;). I viss forskning talar man också om en sjätte funktion: 

intellektuell utmaning (Harel & Sowder, 2007; Hemmi, 2010). 

•Verifikation syftar på att säkerställa sanningen av ett påstående eller teorem. Detta sker genom 

en förbestämd uppsättning logiska regler. 

•Förklaring syftar till att ge insikt i varför ett teorem eller påstående är sant. För en matematiker 

brukar det inte räcka att bara veta att något är sant utan beviset ska visa varför det är sant.  

•Upptäckt syftar till funktionen att upptäcka eller utveckla nya resultat. Detta kan ske då man 

till exempel undrar varför just detta axiom valdes i beviset och hur det blir om man väljer ett 

annat axiom eller om man utesluter vissa axiom. 

•Systematisering syftar på bevisets funktion att organisera olika resultat i ett deduktivt system 

bestående axiom, övergripande teorier och teorem. 

•Kommunikation syftar på att beviset ska leda till meningsbildande och överföring av 

matematiska kunskaper. Denna funktion syftar alltså på den sociala interaktionen som sker i 

samband med meningsskapande, värdering och överförande av matematisk kunskap som 

erbjuds genom beviset. 
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•Intellektuell utmaning syftar på det mentala stadiet av självförverkligande och tillfredställande, 

som man kan uppnå genom att konstruera ett matematiskt bevis. 

Hemmi och Löfwall (2009) lägger till ytterligare en funktion som de kallar för transfer. Med 

detta avser de att det finns bevis som erbjuder nya tekniker, koncept eller idéer som är 

användbara för problem i andra matematiska områden eller leder till förståelses av något annat 

problem, som inte hör hemma i den ursprungliga kontexten.   

I ” The Role of proof ” av Reid och Knipping (2010) nämns ytterligare några roller som bevis 

kan ha, nämligen rollen som bärare av epistemologisk värde och rollen som tjänare av 

”teorem-poäng”. Även en estetisk roll nämns här. 

5.1.1.3 Komplexitet 

Hemmi (2010) skriver att bevis och bevisföring är komplexa processer av dynamisk karaktär. 

Hon nämner i detta sammanhang 6 komponenter, som parvis interagerar med varandra och 

därmed utgör en stor del av varför processerna är så pass komplexa. Paren är induktion och 

deduktion, intuition och formalitet samt synlighet och osynlighet.  Första paret handlar om vilka 

grundläggande ansatser man väljer till sin argumentation. Det andra paret knyter an till det 

första och handlar om användning av deduktiva (formellt korrekta) eller intuitiva resonemang. 

Sista paret handlar om huruvida beviset är synligt eller inte.  Dessa interagerande aspekter leder 

till en form av komplexitet, som kan i sig ses som en förklaring till att många lärare och elever 

anser att det är svårt att arbeta med bevis och bevisföring (Harel & Sowder, 2007; Hemmi, 

2010).  

Hemmi (2010) nämnde i sina par att det finns olika sorters resonemang man kan bygga sin 

argumentation i beviset på. Detta förtydligas i ” Types of reasoning” av Reid och Knipping 

(2010), som visar att det inte endast finns deduktiva resonemang utan även induktiva och 

abduktiva resonemang samt resonerande i analogier. Enligt Harel och Sowder (2007) har det 

deduktiva sättet att tänka utvecklats av grekerna för mer än 2000 år sedan och är fortfarande 

det som dominerar dagens matematik. Forskare inom infallibilismen och det kvasi-empiriska 

området anser att det deduktiva tänkande är det enda giltiga i bevisföringen (Reid & Knipping, 

2010). Som Reid och Knipping ser det finns det förespråkare inom forskningen som poängterar 

att även de andra formerna av resonerande kan leda till giltiga bevis. Stylianides (2007) nämner 

tydligt i sina kommentarer till definitionen att det är deduktivt resonerande som han anser att 

eleverna ska bygga sina bevis på, men han medger att andra former av resonerande kan vara en 

viktig del i arbetet med bevisföringen. Hanna (2000) håller med Stylianides och skriver att 

eleverna bör lära sig deduktivt resonerande så att de själva kan avgöra huruvida teorem är sanna 

eller falska. Det finns alltså även här ingen konsensus bland forskarna vilket sätt att resonera på 

som man ska användas i bevisföringen och därmed vilket sätt att resonera som undervisningen 

bör fokusera på. Att det inte finns någon konsensus om huruvida deduktivt tänkande bör vara 

den enda giltiga metoden att resonera i bevisföringen sågs även i diskussionen kring 

argumenten mot formella bevis, som endast bygger på deduktiva resonemang. Det redovisades 

i den teoretiska bakgrunden.  

Ovan nämndes en rad olika roller eller funktioner, som bevis och bevisföring kan ha, vilket 

också kan ses som en del av komplexiteteten kring bevis och bevisföring. Ju fler funktioner ett 

bevis kan ha desto svårare blir det att exakt skilja mellan dess funktioner, vilket leder till att det 
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blir svårt att hitta och välja rätt bevis till den önskade funktionen/det önskade syftet. En annan 

utmaning blir då också att förmedla rätt funktion och syfte av beviset till eleverna.  

5.1.1.4 Relativitet 

En annan anledning till varför området om matematiska bevis är svårdefinierat kan ligga i en 

rad olika aspekter, som pekar på att matematiska bevis kan ses som relativa snarare än exakta 

och att de måste ses i ett sammanhang. Detta diskuterades i ”Proofs” av Nickerson (2010). 

Nickerson nämner följande aspekter, som bidrar till denna relativitet: Frågan om huruvida det 

finns slutgiltiga bevis, att bevisen byggs i ett visst axiomatiskt system, att samma teorem kan 

bevisas på olika sätt, och slutligen att koncepten av bevis och bevisföring förändras över tiden 

och dessutom är personliga.  

I sammanhang med tanken om slutgiltiga bevis skriver Rota (2001) att när ett nytt teorem 

upptäcks är det första beviset ofta komplicerat, och man strävar senare efter att finna sätt att ge 

beviset en enkel och ”vacker” form. Enligt honom slutar nyare och enklare versioner av ett 

bevis dyka upp när slutligen alla delar och komponenter av beviset är förståeliga och 

presenterade på det mest lättförståeliga sättet. 

Att koncepten bevis och bevisföringsprocessen också bygger på personliga aspekter stöds av 

forskare med en socialkonstruktivistisk syn på bevis och bevisföring. Bevis och bevisföring är 

därför olika för olika individer och grupper och olika under olika tider (Reid & Knipping, 2010). 

Harel och Sowder (2007) införde exempelvis termen ”proof scheme” för att beskriva en persons 

eller en grupps föreställningar om bevis och bevisföring.  

5.1.1.5 Andra sorters bevis 

Enligt definitionen av Stylianides (2007) syftar bevis till att visa att matematiska påstående är 

antingen sanna eller falska. Det finns dock bevis, som inte har detta som grundläggande syfte, 

nämligen vederläggningsbevisen, som visar att ett tidigare bevis inte är korrekt, bevis för att 

visa att ett teorem inte kan stämma och därmed är falsk (omöjlighet) och sist bevis som visar 

obevisbarhet, det vill säga att ett teorem varken kan bevisas eller motbevisas. Dessa olika syften 

kan igen leda till förvirring och svårigheter att hitta en allmängiltig definition.  

5.1.1.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att den matematikdidaktiska forskningen är överens om att 

området bevis och bevisföring är svårt att avgränsa och definiera, och att det saknas konsensus 

om en allmängiltig definition och entydiga karaktäristika. För att ändå ge ett förslag till en 

definition valde jag Stylianides (2007) definition av bevis och bevisföring som användbar i 

skolsammanhang. Karaktäristika, som alla forskare är överens om, är att bevis och bevisföring 

är en grundläggande del av den matematiska praktiken, och att bevisen kan ha olika funktioner. 

Vilka sorters funktioner ett bevis kan ha skilde sig dock igen åt bland de olika forskarna, men 

sammanfattningsvis kan följande tio funktioner nämnas: verifikation, förklaring, upptäckt, 

systematisering, kommunikation, intellektuell utmaning, transfer, bärare av epistemologisk 

värde, tjänare av ”teorem-poäng” och sist en estetisk roll.  

Anledningar till att området bevis och bevisföring är svårdefinierat kan ses i att det är ett brett 

område med komplexa och relativa komponenter, samt att det råder en viss begreppssvårighet. 

Att bevis och bevisföring ses som komplext beror på att det är en rad olika komponenter som 
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interagerar med varandra i samband med arbetet kring bevisföring. Exempelvis finns det olika 

sorters resonemang, som kan ligga till grund för en bevisföring. En annan aspekt av 

komplexiteten utgörs just av att ett bevis kan ha olika funktioner. Även relativiteten av bevis 

och bevisföring har flera aspekter, såsom frågan om det finns slutgiltiga bevis, att bevisen byggs 

i ett visst axiomatiskt system, att samma teorem kan bevisas på olika sätt, och slutligen att 

koncepten bevis och bevisföring förändras över tiden och dessutom är personliga. 

Begreppssvårigheten ligger dels i att begreppen bevis och bevisföring används olika i olika 

kontexter och dels i att det finns andra sorters bevis, som inte ryms i den ovan nämnda 

definitionen.  

5.1.2 Vilka argument finns det för att elever ska lära sig matematiska bevis i skolan?  

I detta avsnitt presenteras och diskuteras de argument, som finns i litteraturen för att bevis och 

bevisföring ska inkluderas i kursplanerna och därmed i gymnasieskolans 

matematikundervisning. Argumenten diskuteras först var för sig och sammanfattas sedan i 

slutet.   

5.1.2.1 Kunskaper om bevis och bevisföring leder till delaktighet i den matematiska praktiken 
Forskarna, som formulerat texterna som ingår i min litteraturstudie, är överens om att bevis och 

bevisföring är en viktig del av den matematiska praktiken (Hanna, 2000; Hemmi, 2010; Wu, 

1996). Då kursplanerna tydligt skriver att ”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att 

eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av 

matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa 

matematiska problem” (Skolverket, 2011, s.1) bör bevis och bevisföring ingår i undervisningen.  

Hemmi (2010) hävdar att eleverna utvecklar sin identitet inom den matematiska praktiken när 

de får utföra olika aktiviteter kring bevis och bevisföring. Dessa aktiviteter innebär då att 

eleverna får teoretisk undervisning om bevis och bevisföring men även övar sig aktivt i 

området.   

5.1.2.2 Kunskaper om bevis och bevisföring leder till ökad insikt och förståelse av 

matematiken 

Bevisens funktion som kommunikation, som nämndes ovan, syftar till att genom bevis och 

bevisföring ger mening och förståelse för det matematiska arbetet, och forskare är därför 

överens om att bevis och bevisföring är grundläggande för att förstå och arbeta med 

matematiken (Hanna & Jahnke, 1996; Stylianides, 2007; Wu, 1996). På grund av detta bör bevis 

ingå i gymnasieskolans matematikundervisning.  

Den förklarande funktionen av ett bevis kan ses som ett argument för inkluderandet av bevis 

och bevisföring i undervisningen, då beviset inte bara visar att ett teorem är sant utan också 

varför, vilket kan leda till en djupare förståelse. Enligt Hanna (2000)  är detta bevisens viktigaste 

funktion i undervisningen. Använder man rätt sorts bevis på ett bra sätt leder det till en ökat 

matematisk förståelse hos eleverna.   

Bevisens funktion av verifikation går ut på att visa att ett teorem är sant. Eleverna kan inte bara 

lära sig matematiska resultat i form av teorem, utan för att eleverna ska få en rättvisande inblick 

i matematiken och den matematiska praktiken måste de få se ett giltigt bevis för att teoremet är 

sant. Wu (1996) skriver att korrekt bevisföring är den grundläggande metoden man använder 

för att med säkerhet kunna säga att ett påstående är sant. Han skriver att den som verkligen vill 
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veta vad matematiken går ut på måste lära sig bevisföring eller åtminstone lära sig att förstå 

bevis. Wu (1996) och även Hanna (2000) poängterar i detta sammanhang att det är viktigt att 

eleverna själva lär sig att avgöra huruvida ett teorem är sant eller falskt. Detta kräver att de lär 

sig om deduktivt resonerande i samband med bevis och bevisföring.  

Som ovan redovisats är det alltså viktigt att alla elever lär sig om bevis och bevisföring, då de 

genom detta kan öka sin förståelse för matematiken. Detta är dock svårt att införliva i skolan 

då det finns lärare som anser att bevis och bevisföring inte passar alla elever (Hemmi & Löfwall, 

2009). De skriver vidare att lärarna ibland undviker begreppen bevis och bevisföring för att inte 

skrämma eleverna. Denna syn återspeglades också i skolböckerna då de uppgifter som kunde 

relateras till bevis och bevisföring hamnar bland de svårare uppgifterna, och oftast gör inte alla 

elever dem. (Nordström & Löfwall, 2005). Om man alltså inte ger eleverna möjlighet att lära 

sig bevis och bevisföring i skolan kan eleverna gå miste om att lära sig det mest grundläggande 

av matematiken, vilket med stor sannolikhet leder till att de inte bygger upp en djupare 

förståelse.  

5.1.2.3 Bevis är bärare av matematisk kunskap 

Bevisen kan beskrivas som bärare av matematisk kunskap eller matematiska koncept (Hanna 

& Barbeau, 2008; Hemmi & Löfwall, 2009; Weber, 2002). Med detta menas att bevisen kan 

användas i andra syften än att endast verifiera eller förklara ett teorem.  Weber (2002) 

redovisade i sin artikel två sorter av sådana bevis: Å ena sidan bevis som rättfärdigar 

användandet av definitioner eller axiomatiska system och å andra sidan bevis, som illustrerar 

tekniker, som kan användas i andra sammanhang. Han skriver att dessa olika sorters bevis kan 

användas i olika pedagogiska syften. Om läraren lyckas förmedla bevisets funktion till eleverna 

kan dessa olika bevis dessutom öka elevernas motivation och förståelses för arbetet med bevis 

och bevisföring. Hanna och Barbeau (2008) bygger sina tankar på Yehuda Ravs idéer och 

skriver att det är bevis och bevisföring, som lär elever viktiga metoder, tekniker och strategier, 

som de kan ha nytta av i andra matematiska sammanhang. Hemmi och Löfwall (2009) knyter 

an till tidigare forskarnas tankar om att bevis kan syfta till annat än att verifiera och förklara 

och kallar denna funktion av bevis i sin forskning för transfer. De poängterar att bevisen kan 

lära eleverna tekniker och matematiska koncept, som de kan använda sig av i samband med 

matematisk problemlösning.  Alla tre texterna (Hanna & Barbeau, 2008; Hemmi & Löfwall, 

2009; Weber, 2002) föreslår exempel på sådana bevis som har en naturlig plats i 

gymnasieskolans kursplaner, vilket ger extra vikt åt detta argument för bevis och bevisföring i 

undervisningen.  

5.1.2.4 Andra argument 

Wu (1996) hävdar att bevisföring är ett utmärkt sätt att träna hjärnan, vilket stämmer överens 

med andra forskarnas syn om bevisens funktion av intellektuell utmaning (Harel & Sowder, 

2007; Hemmi, 2010). Detta kan å ena sidan kopplas till lärares och läromedelsförfattares åsikt 

att bevis och bevisföring är ett svårt område. Å andra sidan kan det dock även ses som ett 

argument för bevis och bevisföring i undervisningen, då man kan använda det för att utmana 

elever eller att tvinga eleverna att utmana sig själva. Klarar man av en utmaning leder detta till 

en positiv känsla av tillfredsställelse.  
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Även en estetisk funktion tillskrevs bevisen (Reid & Knipping, 2010), vilket innebär att bevis 

kan användas för att visa eleverna hur vacker eller spektakulär matematiken faktiskt är.  

5.1.2.5 Sammanfattning 

Argumenten för bevis och bevisföring i gymnasieskolans matematikundervisning kan 

sammanfattas i fem punkter.  

1. Bevis och bevisföring är en viktig del i den matematiska praktiken och eleverna ska genom 

matematikundervisningen få möjlighet att känna sig delaktiga i denna praktik. Undervisningen 

om bevis och bevisföring leder därmed till en ökad delaktighet i den matematiska praktiken och 

uppfyllandet av detta mål från kursplanerna.   

2. Bevisen ses som ett medel för att öka förståelsen för hur matematiken är uppbyggd och för 

det matematiska arbetet.  Genom att eleverna lär sig om bevis och bevisföring kan de utveckla 

sina förmågor i att arbeta matematiskt och att kritiskt granska och bedöma huruvida 

matematiska påstående är sanna eller falska. Genom att eleverna får denna ökade förståelse kan 

man anta att de ser mer mening i matematiken och därmed mer mening med 

matematikundervisningen.   

3. Bevisen kan användas för att lära ut tekniker och metoder, som eleverna kan ha nytta av i 

andra sammanhang, till exempel problemlösning. Bevisen ses som bärare av matematisk 

kunskap och blir därmed ett redskap för läraren att visa på matematikens mångfald men även 

på hur man kan koppla ihop olika områden av matematiken genom att till exempel använda 

samma metoder i bevisföring och problemlösning.  

4. Bevisen kan användas för att utmana eleverna eller för att tvinga eleverna att utmana sig 

själva. Det är onekligen svårt och komplext med bevisföring, men enkla bevis kan efter lite 

övning utföras av alla elever, och den positiva känsla, som eleverna kan få ut av att ha klarat en 

sådan utmaning, kan leda till ökat motivation.  

5. Bevisen användas för att visa eleverna hur vacker matematiken faktiskt är, vilket kan leda 

till att intresset för matematiken väcks hos vissa elever.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Metoden, som valdes till detta arbete, var en systematisk litteraturstudie med fokus på studier 

från det matematikdidaktiska forskningsfältet. Alla studier förutom en, Nickerson (2010), var 

från detta område. Då Nickerson egentligen inte är en matematikdidaktiker valdes bara några 

relevanta avsnitt ur detta kapitel som nämner sådana aspekter på bevis och bevisföring som jag 

anser inte hade nämnts bland de andra studierna men, ändå var viktiga för att ge en mer 

fullständig bild av hur brett och komplext bevis och bevisföring skildras i forskningen. 

I resultatet och diskussionen redovisades de övergripande, gemensamma karaktäristika av bevis 

och bevisföring, som de flesta forskarna är överens om. Det kan finnas fler karaktäristika, som 

jag inte har nämnt i denna studie. Jag vill påpeka att jag inte medvetet valde bort några aspekter, 

utan att det var dessa karaktäristika som jag fann i den valda litteraturen.  
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För att vara etisk korrekt i presentationen av resultatet presenterades i resultatet alla artiklar, 

som ingick i litteraturstudien. För att vara etisk korrekt är det även viktigt att ta med artiklar i 

sin litteraturstudie, som inte stöder ens hypotes om sådana finns (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Till detta tog jag hänsyn i viss utsträckning, då jag nämnde några argument 

mot matematiska bevis i gymnasieskolans kursplaner, men jag sökte inte explicit efter sådan 

litteratur, eftersom frågeställningen i denna uppsats bara fokuserar på argumenten för 

inkluderandet av bevis och bevisföring i undervisningen och inte på argumenten mot. För 

fullständighetens skull och för att därmed förbättra arbetet hade det varit bra att även redovisa 

argument mot bevis och bevisföring i gymnasieskolans. Även detta valde jag bort på grund av 

den satta tidsramen. 

Min frågeställning avgränsade jag delvis genom att utesluta bevis, som har gjorts med hjälp av 

datorer. Då dessa också är en form av bevis hade det varit bra att skriva om dem också, men jag 

valde att fokusera på bevisen som kan utföras av människor, och därmed elever, för att detta är 

mer relevant för mitt kommande arbete som lärare.  
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6 Slutsatser 
I slutsatserna nedan relateras resultaten från litteraturstudien och diskussionen mer 

övergripande till arbetets syfte. 

Syftet med denna litteraturstudie var att systematisk studera befintlig matematikdidaktisk 

forskningslitteratur om matematiska bevisens roll och betydelse för matematikundervisningen 

i skolan. Den första och viktigaste slutsatsen, som jag kan dra, är att bevisen är en 

grundläggande och därmed viktig del av den matematiska praktiken, och att bevis och 

bevisföring därmed också bör få en betydelsefull roll i skolans matematikundervisning. Jag har 

inte genomfört någon studie om hur det ser ut i praktiken, men utifrån egna erfarenheter anser 

jag att bevis och bevisföring inte ges det utrymmet som det borde ges utifrån de starka 

argumenten som nämndes tidigare i diskussionen.  

Jag valde att i min studie fokusera på de gymnasiala matematikkurserna, men jag drar nu 

slutsatsen att eleverna bör möta viktiga begrepp, enkla former av logiska resonemang och lätt 

förståeliga bevis redan i tidigare matematikundervisning än först på gymnasiet. Som framgår 

av diskussionen är bevis och bevisföring ett komplext och svårdefinierat, samt avgränsbart, 

område med många komponenter. Jag förespråkar därför ännu mer att eleverna redan i tidig 

skolålder ska börja med aktiviteter och övningar kring bevis och bevisföring i 

matematikundervisningen, så att sådana inte kommer som en stor klump i den senare 

undervisningen på gymnasiet.  

En annan slutsats, som jag drar av min litteraturstudie, är att bevisen kan användas som 

undervisningsmedel i en rad olika syften. Två aspekter är dock viktiga att ha i åtanke, när läraren 

ska välja ett bevis att gå igenom med eleverna. För det första måste läraren välja rätt bevis till 

just det syfte, som läraren önskar att uppnå. Alla bevis passar inte för alla syften.  För det andra 

måste läraren göra eleverna medvetna om vad som är syftet med att de ska gå igenom just det 

valda beviset, eftersom detta ger mer mening åt arbetet och även djupare förståelse.  

I den valda forskningen har en rad olika sorters bevis diskuterats i förhållandet till varandra, 

och det har även diskuterats att till exempel experimentell geometri är viktigare än bevis och 

bevisföring för att eleverna ska utveckla sina matematiska förmågor. Av detta drar jag slutsatsen 

att det ena inte utesluter det andra. Man kan använda olika sorters bevis i sin undervisning bara 

man själv som lärare är medveten om de olika funktionerna och även gör detta tydligt för 

eleverna. Vidare kan läraren använda experimentell geometri i sin undervisning samtidigt som 

eleverna lär sig om formell bevisföring, då de ena inte utesluter det andra utan snarare 

kompletterar varandra. Hanna (2000) betonar att om eleverna lär sig både att heuristiskt utforska 

matematiken och att sedan verifiera sina upptäckter, leder det till verklig förståelse och 

framgång i det matematiska arbetssättet. 

Den sista slutsatsen, som jag har kommit fram till utifrån min studie, är att det krävs mycket 

kunskap om bevis och bevisföring om läraren ska kunna genomföra en givande undervisning i 

detta område. Som redovisades tidigare har många lärare en undvikande inställning till bevis 

och bevisföring i skolan, vilket tydligt återspeglar att lärarna måste se bevis och bevisföring 

som något komplext och svårt. Genom denna studie kan jag bekräfta att bevisföring är komplex 

och svår, och min slutsats blir därför att det krävs kompetenshöjning bland lärarna, så de känner 

sig kapabla att göra en bra undervisning i detta viktiga område.  
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7 Förslag på vidare forskning 
 

Bevis och bevisföring är redan ett stort forskningsområde både inom den matematiska och den 

matematikdidaktiska forskningen. Ändå vill jag ge några förslag på hur man kan fortsätta forska 

utifrån denna studies resultat. Framförallt vill jag framföra förslaget om flera svenska studier, 

då de flesta studier har gjorts i andra länder.  

Det har redan gjorts en hel del forskning om hur man kan undervisa om bevis och bevisföring 

på olika sätt, men jag vill ändå lyfta fram området en gång till, då jag anser detta vara mycket 

viktigt. Det räcker inte att veta att man ska undervisa om det, utan lärarna måste ges förslag på 

redskap och undervisningsmetoder, som kan betraktas som användbara och gynnsamma för 

undervisningen om bevis och bevisföring.  

I min teoretiska bakgrund skrev jag om bevis och bevisföring i läromedlen. Studien, som jag 

redovisade till, gjordes 2005, och sedan dess har det kommit en ny läroplan och därmed nya 

läromedel. Jag föreslår därför att en ny läromedelsanalys utifrån de nya kursplanerna skulle 

behövas.  

Ett sista förslag på vidare forskning är en empirisk studie bland lärarstudenter och verksamma 

lärare. I denna studie skulle man kunna undersöka huruvida de känner till betydelsen av bevis 

och bevisföring i matematikundervisningen. Lärarstudenterna skulle kunna frågas om huruvida 

de känner sig förberedda för att undervisa om detta, och de verksamma lärarna skulle kunna 

frågas om, och i så fall hur, de undervisar om det.  
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