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Abstract 
In this thesis, a group of secondary school students’ competencies are investigated specific to a 

certain type of exercises called show-that-exercises. These exercises consist of demonstrating 

the correctness of mathematical propositions and have been chosen from the sub contents whole 

numbers, geometry and advanced concepts. Both secondary schools’ preparatory tracks and 

two of the first mathematic courses are represented. 

The survey is a quasi-empirical field experiment and rests on students’ solutions to exercises 

and these are analysed in accordance with research on the topic. Primarily Balacheffs’ four 

levels of proofs are used, and the three competencies key concepts, reasoning and communica-

tion are in focus. 

The result is a quantitative description of the pupils’ solutions with the four levels and the 

three competencies as variables. A qualitative description without specific method is included. 

Keywords 

reasoning competency, proving, communication competency, show-that, upper secondary 

school. 

 

Sammanfattning  

I den här uppsatsen undersöks en grupp gymnasieelevers förmågor när det gäller att lösa den 

typ av matematikuppgifter som kallas visa-att-uppgifter. Denna typ av uppgifter består i att 

verifiera matematiska påståenden. Uppgifter har valts från underområdena heltal, geometri och 

avancerade aktuella begrepp. Gymnasiets båda studieförberedande spår och två av inledande 

matematikkurserna är representerade. 

Undersökningen är kvasi-empirisk och bygger på elevers lösningar och dessa analyseras uti-

från forskning på området. Främst används Balacheffs fyra utförandenivåer och de tre förmågorna 

begrepps-, resonemangs- och kommunikationsförmågan. 

Resultatet är en kvantitativ beskrivning av elevernas lösningar där nivåer och förmågor utgör 

variabler. En kvalitativ beskrivning utan specifik metod är också med. 

Nyckelord 

resonemangsförmågan, bevis, kommunikationsförmågan, visa-att, gymnasiet. 
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Inledning 
Bevisa-uppgifter eller visa-att-uppgifter är en typ av matematikuppgifter som tränar elevers 

förmåga att via egna resonemang verifiera, förklara, utforska och lära sig matematik.  

Min avsikt har varit att upparbeta erfarenhet kring hur elever löser denna typ av uppgifter och 

att stärka de kunskaper jag behöver i mitt lärararbete. Dessa uppgifter har fått större utrymme i 

skolmatematiken i ett flertal länder (Mariotti, 2006).  

Det övergripande didaktiska problem som den här texten tangerar är hur en anpassning av 

undervisning till att innefatta mer deduktiv metodik kan göras och den använder ett kognitivt 

konstruktivistiskt perspektiv. Den enskilde eleven och dennes lärande är självklart i centrum 

och professionell matematik och det akademiska ämnet används som inspiration och inte som 

förlaga.  

Syfte 

Mitt syfte i det här arbetet har varit att undersöka hur elever löser visa-att-uppgifter i matematik.  

Frågeställningar 

• Hur välutvecklat och med vilken generalitet löses denna typ av uppgifter? 

• Hur använder eleverna förmågor för begrepp, resonemang och kommunikation i den här 

typen av uppgifter? 

I analysen ingår inte problemlösningsförmågan som också tränas i de här uppgifterna och som 

angränsar till och överlappar de andra förmågorna.  

   

 

  



 

2 

 

Forsknings- och litteraturgenomgång 

Forskning kring bevis i skolmatematiken 

Forskningen om bevis i skolmatematiken är en relativt ny företeelse om man ser till bevisets 

roll i matematikhistorien och har trätt fram mer och mer först under de senaste decennierna. I 

de två senaste läroplanerna (Skolverket, 2011, 1994) har resonemang och bevis fasats in till en 

tydlig men liten del av matematikämnet. Dessförinnan fanns en strävan att för främst 

naturvetare och tekniker skulle gymnasiematematikens innehåll efterlikna den akademiska 

matematiken (Katea, 2012).  

Många studenter som börjar läsa matematik på högskolan idag uttrycker en förvåning i mötet 

med professionell matematik. Detta beskrivs av Hemmi (2006) som redogör för bevis på 

högskolan och hur studenters praktik med bevis står i relation till etablerade matematikers 

praktik och hur det finns en praxisgemenskap där. Det framgår också att de allra flesta studenter 

i undersökningen har en önskan att lära sig att använda bevismetod och att de uttrycker en 

besvikelse över att detta haft en liten plats i deras gymnasieutbildning. Samtidigt framgår att 

det råder mycket delade meningar om ifall bevis eller exempel är den bättre metoden för att 

förstå matematik och en stor del av studenterna har inte uppfattningen att det matematiska 

beviset har en särställning bland andra bevis.  

Detta överensstämmer i stort med ny forskning om finska och estniska studenters inställning i 

frågor som gäller bevis inom skolmatematiken (Viholainen, Hemmi, m. fl., 2017). Äldre 

undersökningar om studenters inställning till bevis i gymnasiematematiken har bl.a. gjorts på 

Chalmers Tekniska Högskola (Råde, 1985).  

Stadler (2009) belyser svenska studenters möte med högskole- och universitetsmatematiken ur 

ett mer allmänt perspektiv och beskriver det som en stadieövergång. Matematikämnet har en 

särskild roll eftersom det ofta står i nära relation till forskarutbildning och forskning inom 

tekniska och även medicinska områden.  

Visa-att-uppgifters olika funktion i skolmatematiken har diskuterats i didaktisk forskning. 

Hanna (2000) nämner åtta stycken medan Hemmi (2010) tar upp fem funktioner: verifierande, 

förklarande, utforskande, systematiserande och kommunicerande. Begreppet transfer tas också 

upp vilket åsyftar att matematikens generaliseringar kan flyttas inom ämnet, till andra 

skolämnen eller till andra områden. I det akademiska ämnet används ordet tillämpningar på 

liknande sätt.    

Hemmi (2010) beskriver också hur matematiska begrepp reifieras det vill säga tar formen av 

en inre begreppsbild när elever gör matematiska bevis och tre växelverkande par av 

komponenter är centrala i den processen. Dessa är intuition-formalism, induktion-deduktion 

och osynlighet-synlighet och kan preciseras närmare som i vilken utsträckning matematiken 

bygger på skriftliga uttryck, i vilken utsträckning den kan byggas upp induktivt genom exempel 

eller behöver påvisas via härledningar och till sist i vilken utsträckning det vanliga språket kan 

användas i relation till etablerat symbolspråk. Den sista axeln gäller också tydlighet i strategiska 

steg. 
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Denna undersöknings teoretiska utgångspunkter 

Nivåerna 

Den huvudsakligen analysen av hur välutvecklat och med vilken generalitet visa-att-

uppgifterna lösts har hämtats från Balacheffs arbete från 1988 (Balacheff, 1988b). Där redogörs 

för fyra kategorier av lösningar som samtidigt manifesterar varsin nivå i hur utvecklade bevisen 

är. Den första kategorien benämns naiv empirism ordagrant översatt, och innebär att ett eller 

några enskilda exempel där påståendet är sant ges, s.k. prövning. Den andra kategorin tar den 

föregående vidare till att också pröva mer avgörande exempel, vilket signalerar att eleven har 

nått en djupare förståelse om centrala delar i påståendet. Denna kategori har benämningen 

nyckelexempel fritt översatt. I den tredje kategorin och nivån gör eleven, med ett exempel i 

förgrunden, generella resonemang som skulle kunna överföras till andra exempel. 

Benämningen på denna kategori är fritt översatt exempel med generellt resonemang. Den sista 

och fjärde nivån går under benämningen tänkt experiment och får innefatta egentligen alla typer 

av resonemang som avser vara helt generella. Dels deduktiva resonemang från grundläggande 

definitioner men också som beteckningen antyder, argument där en godtycklig tänkt instans av 

problemet förmodas och slutledningar dras utifrån dennas egenskaper tills dess påståendet kan 

visas vara sant. I den här kategorin ryms de etablerade bevismetoderna ur det akademiska 

matematikämnet som exempelvis induktionsbevis och motsägelsebevis. 

Förmågorna 

I undersökningen används de tre förmågorna begrepps-, resonemangs- och kommunikations-

förmågan som är allmängods i svensk skolmatematik. Dessa förmågor används också i de 

nationella proven och i prov konstruerade kollegialt eller av lärare själva. Att analysera 

skolmatematiken i ett flertal förmågor utöver innehåll har gjorts under lång tid i många länder 

och det är svårt att spåra ursprunget. Det har fått ökat utrymme i skandinaviska läro- och 

ämnesplaner och ett liknande uttryck som använts tidigare är kompetenser och dessa tog plats 

i danska läroplaner under 1990-talet (Niss, 1999; Palm, Bergqvist, & Eriksson, 2004). Dessa 

kompetenser är olika många till antalet i olika sammanhang. Det återfinns sex hos Palm m.fl. 

och åtta hos Niss och det danska KOM-projektet (Helenius, 2006) och i de svenska 

ämnesplanerna används sju för gymnasiet och fem för högstadiet. 

Teori 

Allmän pedagogisk och didaktisk position 

Visa-att-uppgifters fokus är där den akademiska matematiken möter skolmatematiken och där 

aktualiseras också en syn på pedagogik och lärande. Det av eleven självständiga och aktiva 

konstruerandet är centralt och själva huvudsyftet med uppgifterna. Att för sig själv konstruera 

dessa visa-att-lösningar innebär att en elev ackommoderar utifrån det den redan känner till 

(Piaget, 1980).  

Samtidigt finns en uppfattning om matematiken som en klar samling sanningar, en Platonska 

idévärld gemensam för alla deltagare, som var och en strävar efter att kartlägga. Uppfattningen 

att man kartlägger samma sak är en förutsättning för samarbete. Tidig radikal-konstruktivism 

som representerar ett lärande som tillägnande påpekar att det också handlar om att organisera 

sina individuella erfarenheter (Glasersfeld, 1995).  
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Ett samspel mellan lärare och elever innebär också ett meningsförhandlande. Exempelvis 

meningsförhandlande om vad som utgör ett fullgott matematiskt bevis eller om sådant som 

gäller språk- och symbolanvändning, eller i andra avseenden. Detta är exempel på etablerande 

av socio-matematiska normer i enlighet med lärande som deltagande (Sfard, 2006).  

Språk- och symbolanvändningen som eleven tar upp ur en omgivning och en kultur stadd i 

utveckling påverkar också elevernas tilltro till sin nyerövrade kunskap. Elevens nya mentala 

scheman ges första ordningens viabilitet genom det egna verifierandet och ges en andra 

ordningens viabilitet av omgivningen (Vygotskij, 1986). Detta gäller all matematikundervisning 

men intensifieras när det gäller visa-att-uppgifter.  

Om sedan ett fördjupat möte sker mellan deltagare och lärare finns förutsättningar för ett social-

konstruktivistiskt lärande som deltagande (Cobb & Yackel, 1996; Sfard, 2006). Att göra och 

granska bevis kan i förlängningen liknas vid en dialog eller korrespondens. 

Dessa pedagogiska och didaktiska teorier presenteras av Skott m.fl. (2010).  
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Metodologisk ansats och val av metod 

Inledning 

Metoden som valdes kan betecknas som prov (B. Johansson & Svedner, 2010) där uppgifter 

valdes från tre olika matematikområden, vilka beskrivs nedan. På varje område har två uppgifter 

givits att välja mellan och dessa har varit av något olika svårighetsgrader. Anledningen till detta 

var att skapa fler möjligheter och en mindre andel ej gjorda ansatser. Uppgifterna till de tre 

områdena valdes ur kursernas respektive läromedel med några få kompletteringar med 

uppgifter som är etablerade i skolmatematiken. 

Metoden är kvasi-experimentell (Oates, 2006) eftersom proven utförts i fält med mycket som 

kan tänkas påverka de beroende variabler som ingår. Deltagande grupper och deras struktur har 

inte randomiserats och ingen hänsyn har tagits till deras struktur. Ingen kontrollgrupp har kunnat 

användas och den intervention som uppgifterna utgjorde gäller innehåll, de tre olika områdena 

vilka kan betraktas som tre delprov. Dessa tre prov gjordes med kurser som grupper och 

provuppgifterna var anpassade till var kurs. Mellan kurser på samma nivå, exempelvis kurs 1b 

och 1c fanns ingen skillnad i svårighetsgrad utan skillnaden var bara en anpassning till 

kursernas läromedel. Inga särskilda åtgärder för att främja reliabilitet när det gäller metoden har 

vidtagits utan resultatens validitet och reliabilitet diskuteras under diskussionsavsnittet. 

De tre områdena 

Heltal 

De naturliga talen och i förlängningen även de hela talen när subtraktion förutsätts, deras 

egenskaper uppfattas som självklara och lätta att relatera till och därför bör det finnas färre 

begreppsliga och kommunikativa hinder när det gäller påståenden om dessa. Alltså har de flesta 

elever redan sätt att uttrycka sig om och sätt att argumentera kring, påståenden om heltalen och 

är därför mindre låsta till nya sätt att skriva eller nya strategier. 

Geometri 

Geometri valdes eftersom det anses enklare och lärare har genom historien relativt tidigt 

introducerat resonemang och härledning på detta område, ofta redan på tidiga stadier. Det går 

också att argumentera för att det är ett väldigt konkret eller påtagligt område i matematiken, ett 

område med starkt stöd i det intuitiva. Däremot är det språkliga avgörande eftersom eleverna 

bör hantera ett visst register av symboler för vinklar, lika vinklar, likformighet, punkter och så 

vidare. Geometrin vilar också på konstruktiv grund vilket tydliggörs av de verktyg som används 

klassiskt: passare och ograderad linjal. 

Avancerande aktuella begrepp 

Det här området valdes för att det utgör det yttersta målet för förmågan att göra härledningar i 

matematiken, nämligen att själv eller i samråd med andra, utvidga sina matematiska kunskaper. 

Att kunna bevisa påståenden som verkar intuitiva, som man tidigare kan ha lärt sig utantill, att 

kunna utforska hur redan kända matematiska påståenden hänger samman och att även kunna 

utforska och upptäcka, åtminstone för en själv, ny matematik.    
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Urval, procedur och datainsamling 

Undersökning gjordes på ett mindre gymnasium under höstterminen 2018 i samarbete med 

skolans arbetslag kring naturvetenskapliga och tekniska programmet.  Uppgifterna utfördes av 

hela klasser från vardera kurs matematik 1b (>70 lösningar), 1c (>20 lösningar), 2b (>40 

lösningar), 3b (>15 lösningar) och 3c (>30 lösningar). Alla grupper utom kurs ett hade olika 

lärare. Uppgifterna (exempel i bilaga 1) kopierades upp och distribuerades till var lärare som 

på några veckors sikt kunde ta med dem som instick i sin planering. Linjal, reservpennor och 

sudd fanns att tillgå och lärare övervakade så att inget samarbete förekom mellan eleverna. 

Tyvärr har det inte funnits möjlighet att följa upp uppgifterna med intervjuer. 

Det ska också nämnas att de yrkesförberedande programmen inte varit representerade i 

undersökningen och anledningen till detta är att utöver de formuleringar som finns under 

ämnets allmänna syfte i kursplanerna saknas formuleringar som tydligt pekar åt denna typ av 

uppgifter. Dessa typer av uppgifter är också sällsynta i programmens läromedel. 

Etiska övervägande 

Undersökningens område är uteslutande elevernas matematikkunskaper men dessa är ändå del 

av elevernas integritet. Eleverna uppmanades vid provtillfällena att försöka delta i undersökning 

eftersom uppgifterna utfördes på lektionstid och var relevanta för kursen. Av instruktionerna 

framgick tydligt elevernas insatser endast berörde detta arbete och att försök att lösa och att 

lämna in lösningar på uppgifterna var helt frivilligt. Antalet inlämnade lösningar var 

förvånansvärt stort. Eleverna har garanterats anonymitet och överenskommelser har gjorts 

enligt efterföljande rubrik.  

Lärarna som hjälpt till har ställt sig positiva till att medverka och har hjälpt till vid själva 

skrivtillfället som skett på deras lektionstid. De har därefter kopplats bort från undersökningen 

för att den inte ska påverka deras bedömning. Uppgifterna förberedes i god tid för att undvika 

extraarbete och stress och undersökningen har utförts med målsättning att inte påverka övrig 

undervisning. Resultaten utöver denna uppsats kommer att strimlas och raderas då arbetet 

examinerats. 

Överenskommelser med respondenter 

Elevernas instruktioner inför uppgifterna gavs en kort muntlig framställan innan utdelning, i de 

flesta fall av mig och i ett par fall av kursens lärare. Instruktionerna fanns också med överst på 

uppgiftsbladet (bilaga 1). Eleverna informerades om att tidsåtgång inte noteras och att 

uppgifterna inte kommer att ha någon påverkan på bedömningen i kursen. Det framfördes också 

att uppgifterna var hämtade ur kursen och alltså inte var onödigt arbetet.  

Eleverna instruerades att de kunde skriva initialer om de ville men att detta inte var nödvändigt. 

Dessa har inte använts och har därför tagits bort. 

Databearbetning 

Elevuppgifterna analyserades genom att nivåer som förekommit och steg där förmågor använts 

markerades. Dessa markeringar räknades och tabellerades över områdena och över kurserna. 

Sammanslagningar gjordes av de båda programspåren och över kursernas följd, det vill säga till 

kurs ett, kurs två och kurs tre. Sammanslagning gjordes även av hela gruppen och av alla 

områdena.   
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Inga jämförelser har gjorts per individ, det vill säga alla lösningar har lagts samman i varje kurs 

och område. För ett randomiserat underlag hade grupperna behövt vara mycket större och göras 

över en stor region och många skolor.  

 

Analysmodellen togs fram efter att uppgifterna utförts men var lätt att använda till det underlag 

som kom in från eleverna. De nivåer som analysen byggde på har alltså inte legat till grund för 

valet av uppgifter. 

Analysmodell  

Här följer de variabler som använts vid analyserandet av elevuppgifterna. Nivåerna förekom 

ofta parallellt i lösningarna, det vill säga flera gånger på samma uppgift, eftersom elevens 

lösningar ibland utspelade sig på flera nivåer. Förekomster av begreppsförmågan indikerades 

bara varje första användning av ett begrepp, medan resonemangsförmågan indikerades vid varje 

steg i ett resonemang. Variabeln för kommunikationsförmågan räknade inte upprepningar av 

kommunikativa uttryck och uttrycksformer.  

De fyra nivåerna enligt Balacheff (1988) 

I. Enskilt exempel (naive empirism). 

II. Nyckelexempel (crucial experiment). 

III. Exempel med generaliserbar argumentation (generic example). 

IV. Generell härledning eller generellt experiment (thought experiment).  

 

 

Figur 1 - Nivåerna enligt Balacheff (1998). 

Användning av de tre förmågorna 

• Begreppsförmågan (blå markering). 

• Resonemangsförmågan (röd markering).  

• Kommunikationsförmågan (grön markering). 

  

IV. Full generalitet

III. Exempel med argumentation

II.  Nyckelexempel

I. Exempel
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Resultat och analys   

Ett kvalitativt första intryck 

I uppgifterna användes mycket olika uttryckssätt, samtidigt som vissa uppgifter lösts på ett 

liknande sätt, vilket signalerar att dessa förekommit som typexempel på lektionerna. Det är 

också tydligt att eleverna använde mer formella uttryckssätt i de senare kurserna oavsett spår.  

Det fanns också flera inslag av originalitet, exempelvis då hela lösningar uttrycktes i löpande 

text på ett fullgott sätt. Det fanns å andra sidan elever som var helt oförberedda på uppgiftstypen 

och försökte svara med ett resultat från en beräkningsprocedur. Ibland syntes överinlärda 

metoder som exempelvis att avsluta med svar:.  

Nästan ingen tydliggjorde vilka antaganden som gäller och när beviset börjar, vilket förespråkas 

i den eftergymnasiala matematiken. Däremot angav många det aktuella påståendet som 

inledning. I bland användes det aktuella påståendet i beviset, ibland redan från start. 

Det var stor variation när det gäller noggrannhet i skrivstil, då somliga skrev hastigt och slarvigt 

utan att sudda vid felskrivningar, medan andra skrev på ett mycket noggrant och prydligt sätt. 

Det fanns en positiv korrelation mellan noggrannhet i uttryckssätt och bra metod, både vad 

gäller inlärda metoder och kreativa steg. De noggranna lösningarna tog i högre utsträckning rätt 

väg och gick oftare i hamn. I de flesta fall då felaktiga inledande resonemang gjorts, har dessa 

behållits för att redas ut senare. Ibland har det lyckats och ibland inte. 

De fyra nivåerna 

Diagram för delar av resultaten finns i bilaga 2 och 3. 

Det är tydligt att kursnivå inneburit en utveckling längs de fyra nivåerna, då lösningarna oftare 

gjordes på högre nivåer hos kurs tre. Kurs tre gjorde också färre lösningar än kurs ett på lägsta 

nivå inom heltalsområdet där kurs ett hade särskilt många lösningar. Dock gjorde både kurs ett 

och tre oftare lösningar på lägre nivåer på heltalsområdet.   

När bara lösningar för kurs ett betraktats var det tydligt att geometriområdet hade fler lösningar 

på högre nivå. När sedan en jämförelse gjordes med kurs tre, syntes att det hos dessa finns färre 

lösningar på den fjärde nivån och fler på den tredje nivån. En liknande skillnad mellan kurs ett 

och kurs tre fanns i att nivå två hade färre och nivå ett hade fler lösningar på området. En inte 

reliabel förklaring kan vara att geometri lagts åt sidan för nya koncept på gymnasiet och att 

geometrin därför uttryckts mer med instanser (IV→III och II → I) när geometriuppgifter väckts ur 

glömskan. En motriktad skillnad fanns också, då nivå tre var klart lägre hos kurs tre för området 

aktuella begrepp (III→IV).  

Lösningarna visade också att skillnaderna mellan alla nivåerna var minst på området aktuella 

begrepp. Eleverna gjorde en mindre skillnad mellan instanser och abstraktioner då de tvingades 

hantera nya abstraktioner som instanser och de abstraktioner de var bekanta med sedan tidigare 

hanterades som färdigackommoderade. Det här visade sig också i att nivå tre, då exempel och 

generalisering samspelar, var avsevärt lägre hos kurs tre på området aktuella begrepp (III-). På 

geometriområdet fanns detta samspel naturligt, vilket syntes som en skillnad i ökande riktning 

istället (III+). Den tredje nivån på området aktuella begrepp var ändå tydligt över trenden för en 

generell nivåökning över områdena, sett över alla kurserna (III+). Eleverna kompenserade för ett 

mer formellt uttryckssätt genom att exemplifiera.  
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Avslutningsvis när det gäller formella uttryckssätt framgick att nivå två på heltalsområdet ändå 

hade fler lösningar hos kurs tre (II+). Eleverna hade åter fått upp ögonen för nyckelegenskaper 

hos grundläggande matematik genom det formella. Heltalsområdet är också underrepresenterat 

på lägsta nivå för kurs tre (I-) men är å andra sidan något överrepresenterat på övriga nivåer.    

Förmågorna över områdena 

Generellt fanns när alla grupper summerats en ökande trend av begreppsmarkeringar från 

heltalsproblemen till geometriproblemen och vidare till de kursaktuella begreppen. Det samma 

gällde för kommunikationsförmågan som dessutom användes ytterligare mer inom geometri-

området. För resonemangsförmågan gällde istället tvärtom en fallande trend över områdena. 

Sedan gällde för heltalen och geometrin, att begrepp användes mindre än resonemang, som i 

sin tur användes mindre än kommunikationsförmågan, vilket liknar hur vardagsspråk fungerar. 

För aktuella begrepp fanns färre resonemangsmarkeringar än begreppsmarkeringar vilket 

innebar ett staplande av begrepp. Än en gång var kommunikationen rikare vid geometrin och 

särskilt gällde det i kurs tre. I kurs två var underlaget tyvärr för glest för att säga något om detta 

men det fick ändå genomslag i summeringen över alla kurser. 

För kurs tre fanns en ökning av begreppsanvändning över områdena, vilket syns i summeringen 

som nämndes inledningsvis. För kurs ett och två var resultaten istället det omvända med 

undantag för en självklar ökning inom aktuella begrepp. Det vill säga begreppsanvändningen 

minskade mellan heltalen och geometrin. 

Över den valda områdessekvensen fanns en ökning av resonemangen hos ettorna medans för 

tvåor och treor minskade resonemangen. Kommunikationen var igen rikare på geometriområdet 

och det fanns också en liten ökning från heltalen till de aktuella begreppen. 

Områdena över förmågorna 

Diagram för delar av resultaten finns i bilaga 4. 

Summerat över alla kurser gällde att alla tre förmågorna användes flitigare och flitigare längs 

sekvensen heltal, geometri och aktuella begrepp. Med undantag för resonemangsförmågan vid 

aktuella begrepp. Begreppsförmågan tog större och större utrymme längs områdessekvensen, 

vilket också gällde kommunikationsförmågan, med ett extra tillskott vid geometrin. Det 

omvända, det vill säga ett fallande utrymme gällde för resonemangsförmågan längs områdes-

sekvensen. 

För de olika kurserna var bilden helt annorlunda. För kurs ett och kurs två användes begrepps-

förmågan mindre och mindre över områdessekvensen. Igen fanns ett undantag för geometrin 

där den ökade kommunikationen stal en del av begreppsanvändningen och resonemangen. 

Kommunikativa uttryck där begrepp och resonemang följde utan att de förtydligades.  

På samma sätt användes också kommunikationsförmågan mindre och mindre över områdena, 

med ett extra tillskott på geometrin för kurs ett. Liknande fast svagare trend gällde för 

resonemangsförmågan över hela områdessekvensen, också där med ett extra tillskott på 

geometrin, denna gång för treorna. 

Till sist ökade på alla kursnivåer både antalet heltalsuppgifter och antalet geometriuppgifter 

successivt över de tre förmågorna. Detta skedde på bekostnad av något område nämligen de 

aktuella begreppen.  
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Aktuella begrepp ökade över alla förmågesekvensen hos kurs ett men hade färre i relation till 

resonemangsförmågan hos kurs två och kurs tre. Området hade även färre förekomster totalt, 

en tveksamhet inför nya begrepp och mellan begrepp eller kommunikation. Resonemangens 

centrala position mellan begreppen och kommunikationen var inte etablerad hos eleverna, vilket 

innebar en svacka eller ett tomrum, en brist på beröring mellan förmågorna. 
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Diskussion 
 

Den här undersökningens underlag är en ögonblicksbild av hur en grupp gymnasieelever löst 

visa-att-uppgifter och har inte utrett elevers lärande över tid. Kunskap om lärande kommer ändå 

oundvikligen fram av ett sådan underlag.  

Tillförlitlighet 

Den analysmodell som användes för att bedöma nivå har ett perspektiv som utgår från en 

uppdelning i exempel eller instanser och mer generella uttryck, oftast algebraiska uttryck och 

formler. Mellan dessa två nivåer finns två övergångszoner som är tänkta att mötas. I den första 

övergångszonen utforskas särskilt viktigt innehåll med exempel och i den andra kan något 

exempel redovisa alla nödvändiga steg utan att dessa uttrycks generellt med symboler. 

Den tredje nivån är inte en barriär mot den översta, utan elever har med all säkerhet mött och 

utövat på den fjärde nivån, även om den tredje nivån användes i den aktuella uppgiften.  

Eleverna har inte nödvändigtvis kontinuerligt byggt sin kunskap in i den översta nivån av 

formella uttryck, utan har accepterat dessa språkliga uttryckssätt tillfälligt först. Att de sedan 

gripit tillbaka på tidigare kunskaper från den nivån skulle kunna vara en invändning mot ett 

konstruktivistiskt perspektiv. Det en fråga om det är möjligt, om det kan åstadkommas och om 

det är fruktbart att anpassa undervisning efter modellens perspektiv. Det är också självklart en 

fråga om hur noggrant grunderna läggs. 

När det gäller innehåll är de tre områdena som valts språngbrädor i ett kunskapsområde och är 

en begränsad del av det. Den kunskap som visa-att-uppgifter tränar har inte en direkt efterfrågan 

hos alla elever och är inte ett av de främsta målen med undervisningen, vilket innebär 

svårigheter att undersöka det som avses.  

Givet den validitet som gäller för undersökningens begrepp och innehåll påverkas reliabiliteten 

i undersökningen av ett flertal faktorer. Ett randomiserat elevurval har inte gjorts och 

uppföljande intervjuer hade möjliggjort att kunna beakta undervisningsfaktorer. Analys-

modellen valdes efter att uppgifterna valts ut vilket styrker den. Uppgifterna valdes ur det 

material som eleverna använt i kurserna men det är ändå inte särskilt relevant om det var första 

eller andra gången eleven löste uppgiften. Det kan tilläggas att en enskild liten undersökning 

som denna inte kan utgöra grund för generaliseringar om det didaktiska problemet eller om de 

elevkunskaper som preciseras i syftet.  

Allmänt 

Den didaktiska problemställningen och resultaten står i relation till polerna frihet i språkligt 

uttryck och ontologisk konsekvens i ämnet matematik. Matematiken tillhandahåller formella 

redskap för att utforska kvantitativa samband och strukturer och resultaten visade att eleverna 

erövrade dessa på olika sätt, längs den abstraktionsnivå de var vana, men de hade också en 

utveckling mot högre abstraktion och större generalitet. Elevernas kunskaper på dessa nivåer 

undersöktes med hjälp av Balacheffs (1988b) nivåer som raster. Andra teorier finns kring bevis 

i skolmatematiken, exempelvis de olika komponenter som nämnts tidigare: intuitivt/formellt, 

induktivt/deduktivt och osynligt/synligt (Hemmi, 2010).  

En annan viktig positionering i relation till visa-att-metodik och resultaten är om man har 

förståelsen av matematik som främst en koherent kunskap, vilket idag är vedertaget bland 
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matematikutövare, eller om man har en mer instrumentell orientering till matematiken som var 

vanligare förr. Resultaten visar att elevernas uppfattning i stort utgjorts av den förstnämnda. 

Yrkesförberedande program 
I resultaten finns inte de yrkesförberedande programmen med och i praktiken som lärare måste 

gälla att den metodik som används fungerar bra för elevens lärande. Frågan om nyttan med 

dessa uppgifter kan resas och det som gymnasiet förbereder för är högskolan, yrket och det egna 

livet som samhällsmedborgare. Koherensperspektiv och instrumentellt perspektiv svarar då mot 

studieförberedelse respektive yrkesförberedelse, men ofta är det studieförberedande kunskaper 

som är viktiga i samhällslivet. Dessa visa-att-uppgifter som ofta uppfattas som den svåraste 

matematiken möter inte sällan motstånd och oförståelse. Att lära för att träna kognitionen och 

tänkandet ställs mot att tillägna sig ett innehåll och i värsta fall så lite innehåll som möjligt.   

Nivåerna 
Vissa elever har använt ett osynlighet i matematiskt språk (Hemmi, 2010) och ett problem med 

detta kan vara att det kanske inte förutsätter, men är anpassat för möten med andra som arbetar 

med matematik på det sättet.   

I resultaten framgick det att första bevisnivån i något fall stimulerar till ett överdrivet 

exemplifierande utan att det reflekteras över vad som är centralt för påståendet och dess 

sanningsvärde. I många fall har den andra nivån erövrats just genom att många exempel givits 

vilka då kan vara spridda eller extrema.  

De flesta lösningarna indikerade att den fjärde nivån har synliggjorts för eleverna på flera sätt i 

undervisningen men att den inte ännu riktigt hanteras. Svårigheter med att bilda algebraiska 

uttryck och att tolka och hantera dem har framkommit i resultaten. Ett typiskt exempel ur 

lösningar var då elever inte hanterade algebraiska uttryck och inte såg summan av den konstanta 

termen och den variabla termen som en enhet utan multiplicerade bara den variabla termen i 

ekvationer. Det kan vara ett uttryck för en osäkerhet kring om algebraiska uttryck är något annat 

än värden. 

Det ges oftast inte tid för eleven att i sitt lärande utforska sig fram i matematiken. En invändning 

är att det då även blir svårare att utforska sig ’upp’ i matematiska insikter. En del av det vi lär 

oss i skolan har tagit mänskligheten hundratals år och krävt många forskarkarriärer. 

Förmågorna 
Inget i underlaget har visat att eleverna är så pass medvetna om förmågorna att de tänker på att 

använda dem och ger explicita uttryck för dem. Att behandla kunskapskrav och förmågor i varje 

kurs är i princip bra, men en fara kan vara att eleverna för tidigt griper efter saker, och 

matematiken är särskild eftersom många begreppsord är av teknisk art eller är implicita. 

Det har inte varit svårt för mig att skilja resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan 

i lösningarna och resultaten visar att även eleverna gjort en tydlig och viktig skillnad mellan att 

härleda och beskriva. Ordet förklara hamnar någonstans emellan dessa två begreppsord. Det är 

bara några elever som använt sig av implikation och ekvivalens för att indikera resonemangs-

steg och många har istället använt tomrum.  

Begreppsförmågan som ofta hamnar i centrum var mer synliggjord i kurs tre då begreppen 

börjat ges formell språkdräkt. Det gäller att alltid hålla i åtanke att definitionerna inte är 

begreppen och att matematiska begrepp är närvarande även i grunderna och även utan språket. 

Detta är inte sällan elever omedvetet bättre på än lärarna.  
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Forskning beskriver att begrepp representeras i vårt inre av så kallade begreppsbilder som tar 

form individuellt och som sällan om inte aldrig blir fullständiga beskrivningar av ett enskilt 

begrepp. Begrepp assimileras i kontakt med vår omgivning till inre mentala schema och detta 

sker via språket och den kultur och de praxis-gemenskaper vi ingår i. Sedan ackommoderar den 

lärande dels på egen hand och dels gemensamt med andra och det skapas viabilitet för dessa 

inre beskrivningar av vart enskilt begrepp.  

Avslutningsvis 
Den här undersökningen har handlat om hur elever löser visa-att-uppgifter och centralt i 

problemställningen är som nämnts tidigare relationen mellan frihet i uttryck och ontologisk 

konsekvens. Forskningsarbeten som använts är de som gjorts av Hemmi (2006, 2010; 2017) 

och den forskning som ligger till grund för nivåanalysen (Balacheff, 1988b, 1988a) samt den 

mycket breda forskningsfåra som lett fram till förmågorna (Niss, 1999). Det har också gjorts 

examensarbeten på liknande områden (J. Johansson, 2004; Nilsson, 2006). 

Resultaten är inte en lösning på ett enskilt problem eller ett avgörande av en hypotes sannings-

värde utan en beskrivning av hur ett flertal elevgrupper på gymnasiet bevisar och kommunicerar 

matematiska påståenden. Dessa kan användas för att anpassa undervisning så att den bygger 

mer på deduktioner. 

Teorin kring de fyra nivåerna som tagit fram resultaten kopplar både till Piagets stadie- och 

utvecklingslära men också till Vygotskijs språk- och symbolorienterade kulturhistoriska skola. 

De matematiska förmågorna placeras med fördel i relation till lärande som deltagande men 

tilläggas bör att autonomifrämjande metodik med visa-att-uppgifter ger ett mycket positiv 

bidrag även i tillägnandeperspektivet. 

Ett eventuellt bidrag till matematikdidaktisk teori i det här arbetet skulle kunna vara det 

problematiserande som rör de olika förmågorna och hur dessa överlappar och urskiljs. Det 

skulle kunna undersökas närmare hur dessa fungerar över och leder emellan de fyra nivåerna.  
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Konklusion 
Några förväntningar som besannats av resultaten är att stringensen och grad av formalitet i de 

matematiska uttrycken ökar med kurserna och att det i skolans värld är nödvändigt att inte 

tvinga på elever stringens, rigiditet och låsta uttryckssätt. Det förekom inte särskilt många 

blockeringar inför dessa uppgifter vilket varit en farhåga. Uppslutningen och även intresset var 

förvånansvärt gott trots att någon direkt belöning inte fanns med. Elever är ofta ovilliga att göra 

uppgifter som inte direkt påverkar deras kursbetyg.  

Det har dykt upp flera intressanta inslag som exempelvis att en del elever ej blockeras av 

otillräckliga algebrakunskaper utan presterar någon typ av lösning ändå och att elever löst 

uppgifter med vanlig löpande text som kommunikationsmedel. Det är också upplyftande att 

nivå tre faktiskt används av en del elever om än på ett exemplifierande sätt. Likaså förekommer 

den andra nivå mer än förväntat.  

Som nämnts är frågor om lärande i relation till visa-att-metodik till stor del obesvarade och 

områdets påverkan på skolmatematikens framtid tas inte upp heller. Frågor som väckts är om 

dessa nivåer är naturgivna och nödvändiga, vilket styrks av etablerad teori om matematiklä-

rande och kognition, eller om kategorier och ett mer plant synsätt går lika bra. En annan fråga 

och föreställning är om en för rask utveckling i det formella och i ’nivå’ medför att kunskaperna 

inte grundläggs ordentligt.  

 

Sist vill jag påpeka klara brister i arbetet och då främst att förarbetet med det teoretiska ram-

verket och förarbetet inför analysmodellen fick göras hastigt. Dessutom kunde mer arbete lagts 

på att hitta uppgifter ur andra läromedel än de som eleverna använde och sist fattades också tid 

för att göra uppföljande intervjuer. 
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Bilaga 1 – Elevuppgifter 1c 
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Bilaga 2 – Nivåer och områden. 
 

 

 

Figur 2 – Nivåer I,II,III,IV för de olika områdena heltal, geometri och aktuella avancerade begrepp.  

 

 

 

 

 

Figur 3 – Nivåer I,II,III,IV för alla områden.  
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Bilaga 3 – Områden och nivåer. 
 

 

 

 

Figur 4 – De olika områdena heltal, geometri och avancerade aktuella begrepp för alla nivåer I, II, III och IV. 
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Bilaga 4 – Områden och förmågor. 
 

 

 

 

Figur 5 – Uppgifter på de olika områdena tal, geometri och avancerade begrepp för begrepps-, resonemangs- och 

kommunikationsförmågan.  
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