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Sammendrag 
Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvilke fremstillingsmetoder 

lærebokforfatterne har valgt for de ulike bevisene inkludert i læreboken for R1, samt 

begrunnelser for disse valgene. Problemstillingen er: Hvilke didaktiske refleksjoner har tre 

lærebokforfattere omkring temaet bevis når det gjelder elevenes læring og oppbygningen av 

læreboken i matematikk R1? Matematikklærebøker har stor innflytelse på 

matematikkundervisningen i skolen, og også elevenes mulighet til å engasjere seg i 

resonnering og bevis. Samtidig viser forskning at mange elever strever med bevis og 

bevisføring. Bevis har ulike funksjoner, og hvilke fremstillingsmetoder man fokuserer på kan 

ha ulik innvirkning på ulike elever. 

 

Jeg har gjennomført kvalitativ forskningsmetode, med intervju av tre lærebokforfattere fra de 

tre lærebokverkene i matematikk R1. Disse intervjuene ble analysert ved en abduktiv 

tilnærming. Først kategoriserte jeg induktivt ved hjelp av koder som har utgangspunkt i 

datamaterialet, før jeg kategoriserte deduktivt ved å bruke kategorier fra et allerede etablert 

rammeverk av Niss og Højgaard Jensen (2002). Dette rammeverket omhandler matematiske 

kompetanser, og gav muligheten til å se hvordan bevis er en del av de ulike matematiske 

kompetansene eleven må mestre for å kalle seg matematisk kompetent. 

 

Funn fra analysen viser at lærebokforfatterne inkluderer formelle bevis hovedsakelig for at 

eleven skal få innsikt i matematikkens egenart og forståelse i matematikk. De tre 

lærebokforfatterne gir uttrykk for å plassere de formelle bevisene i slutten av underkapitlene. 

Begrunnelsene hentyder at mange elever er for svake til å mestre bevis, slik at det forstyrrer 

innlæringen av pensumet. Analysen viser også at det er noen ytre faktorer som påvirker 

hvordan lærebokforfatterne utformer læreboken; læreplanen, lærerrollen, eksamensordningen 

og tidsaspektet. Det kan virke som alle tre lærebokforfatterne opplever at det er for liten tid i 

skolen til å få ordentlig grep på bevis, samt at bevis blir lite testet på eksamen. I tillegg blir 

det belyst at lærere praktiserer bevis i undervisningen i ulik grad, og at læreboken dermed 

skal treffe et bredt spekter av lærere og elever. Resultatet blir dermed at lærebokforfatterne 

forklarer og visualiserer formlene i stor grad i oppbygningen av pensumet, for at de fleste 

elevene skal forstå. De formelle bevisene blir inkludert i slutten av underkapitlene for de 

spesielt interesserte. 
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1 Introduksjon 
I løpet av mine fem års studier på Universitetet i Oslo, har jeg ofte blitt fascinert av de mange 

ulike matematiske temaene vi har fått dypere kjennskap til. Det som spesielt skiller seg ut, er 

innføringen av bevis og forklaring på hvorfor matematikken er slik den er. Selv var jeg elev 

av LK06, og fikk sjelden begrunnelse av min lærer for hvorfor algoritmene var slik de var da 

jeg tok R1 og R2 på videregående skole. R1 og R2 tilsvarer full fordypning i matematikk på 

dette nivået. Bevis var dermed et relativt ukjent begrep for meg da jeg startet min høyere 

utdanning, og ble noe jeg selv synes var vanskelig. Pensumet var for stort til å huske alle 

regnereglene. Jeg måtte utvikle forståelse for hvorfor matematikken er slik den er, og 

hvordan den henger sammen.  

 

Det viser seg at norske elever opplever at det er en overgang mellom videregående skole og 

høyere studier, både når det gjelder faglig nivå og arbeidsmengde (Rønning, 2014). Dette 

kom fram gjennom en matematikkundersøkelse høsten 2013, hvor 80 lærere og 2989 

studenter deltok. Internasjonal forskning viser også at det er et gap i kunnskapsnivået mellom 

elever på videregående skole og studenter, og at en av grunnene til dette kan være fravær av 

bevis i matematikkundervisningen i videregående skole (Brandell, Hemmi, & Thunberg, 

2008). Denne forståelsen førte til at temaet for masteroppgaven begynte å forme seg. 

Brandell et al. (2008) belyser også at flere studenter opplever at mange av aspektene ved 

bevis ble usynlige for dem, og påpeker videre at siden elevene har svært begrenset erfaring 

med deduktiv tenkning, går dette ut over elevenes egen resonnering. Den deduktive måten å 

resonnere på er mye brukt innenfor matematiske bevis, og er kjennetegnet med steg-for-steg 

resonnementer som er logisk koblet sammen. Siden elevene ikke er kjent med dette fra før, 

kan det føre til at flere elever heller velger å memorere formlene i stedet for å forstå hvorfor 

formlene er slik de er (Brandell et al., 2008). Formlene de memorerer vil etter hvert danne en 

stor mengde vilkårlige algoritmer uten sammenheng og relasjon til hverandre (ibid).  

 

Jeg undersøkte lærebøkene for R1, og så at noen algoritmer brukt her er bevist med en 

utledning. Selv kunne jeg ikke huske om jeg noen gang så nærmere på disse utledningene, 

noe jeg derfor mest sannsynlig ikke gjorde. Læreplanverket for Kunnskapsløftet legger ingen 

spesielle føringer på at lærere skal undervise hvorfor algoritmene er slik de er. Hvordan en 

lærer legger opp undervisningen sin, basererer seg derfor på individuelle valg. Lærere er ofte 

sterkt bundet til lærebøkene, og læreboken styrer dermed undervisningen i stor grad (Davis, 
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2012). Forskning viser samtidig at læreboken spiller en stor rolle når det gjelder muligheten 

elevene har til å engasjere seg i resonnering og bevis, men det er lite forskning på hvordan 

bevisene blir lagt frem i lærebøker (Stylianides, 2009). Det ble dermed av interesse å finne ut 

mer om lærebokforfatteres syn på bevis og bevisføring, og bakgrunnen for valg av hvilke 

bevis lærebokforfatterne velger ut til læreboken. Tidligere har det vært masterprosjekt som 

har forsket på bevisforståelse hos elever i R1 og hvilke bevisskjemaer elevene benytter seg 

av, samt kartlegging av bevisets rolle i læreplanene for videregående skole fra 1896 til 2009. 

Forskning på lærebokforfatternes refleksjoner rundt temaet bevis er aldri gjennomført 

tidligere. 

 

1.1 Rasjonale 
I matematikk skal man aldri akseptere eller stole på at noe er sant, før det er bevist (Hemmi, 

2008). Bevis er matematikerens måte å verifisere, systematisere, forklare og kommunisere 

hvorfor matematikken er slik den er (Hemmi, 2010). Begrepet matematisk bevis er vanskelig 

å definere, da begrepet forekommer overalt i matematikken. En mulig definisjon gitt av 

Hanna og Villiers (2008) er ”a chain of well-organized deductive inferences that uses 

arguments of necessity” (s. 331). Denne definisjonen omhandler matematisk forståelse, og 

det er matematikerens måte ”to display the mathematical machinery for solving problems 

and to justify that a proposed solution to a problem is indeed a solution” (Rav, 1999, s. 13). 

Bevis vil diskuteres nærmere i kapittel 2.  

 

Forskning viser at bevis er problematisk for mange elever, da mange elever strever med å 

forstå hva et bevis er, når et utsagn er ferdig bevist, samt forskjellen på verifisering og 

forklaring (Niss, 2006). For at elevene skal se verdien av et matematisk bevis, kan de være 

avhengig av å lære dette gjennom ytre faktorer (Hanna & Villiers, 2008). Eksempel på en 

ytre faktor kan være læreboken eller læreren. Hemmi og Löfwall (2005) gjennomførte en 

analyse av to svenske lærebøker i matematikk fra videregående skole, og fant lav forekomst 

av bevis til hvert tema i bøkene. Grenier (2000) gjennomførte en tilsvarende studie i 

Frankrike, hvor hun blant annet kom frem til at nærmest samtlige bevis var av deduktiv 

karakter, basert på teoremer fra tidligere bevist teori. Så vidt jeg kjenner til, er det ikke gjort 

liknende studier av bevis i norske lærebøker for matematikk. 
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Bevis er essensielt i matematikk, og omtales ofte som ”matematikkens egenart”. I nyere tid 

har rollen til det formelle beviset blitt diskutert blant matematikkdidaktikere (se for eksempel 

Hanna & Barbeau, 2008; Knuth, 2002a; Lai, Weber, & Mejía-Ramos, 2012). Et bevis kan ha 

forskjellig grad av formell struktur, men likevel bli akseptert som et fullstendig bevis – en 

diskusjon som har ført til uvisshet om hva som er det ideelle beviset og hvilket type bevis 

man bør undervise i skolen (Hanna, 1990). Hemmi (2010) belyser noen funksjoner et bevis 

kan ha, blant annet verifisering, forklaring, systematisering og intellektuell utfordring. Hvilke 

funksjoner man fokuserer på og ser på som verdifulle for beviset, blir avgjørende for hvordan 

man aksepterer et bevis.  

 

1.2 Problemstilling 
Jeg har utviklet følgende problemstilling og forskningsspørsmål for å studere 

lærebokforfatternes refleksjoner knyttet til valg av bevis, og hva bevisene skal bidra med for 

elevenes læring: 

 

Problemstilling: Hvilke didaktiske refleksjoner har tre lærebokforfattere omkring temaet 

bevis når det gjelder elevenes læring og oppbygningen av læreboken i matematikk R1? 

 

Med didaktiske refleksjoner menes lærebokforfatternes egne begrunnelser for hvilken plass 

bevis skal ha i lærebøkene, og hva disse bevisene er tenkt å bidra med for elevenes læring. 

Det bør spesifiseres at R1 er valgt fordi det er i dette kurset elever for første gang skal få 

kunnskap om å gjennomføre et bevis, gjennom læreplanmål som ”gjøre rede for implikasjon 

og ekvivalens, og gjennomføre direkte og kontrapositive bevis”, ”gjøre rede for forskjellige 

bevis for Pytagoras’ setning, både matematisk og kulturhistorisk” og ”utlede de 

grunnleggende regnereglene for logaritmer, og bruke dem og potensreglene til å forekle 

uttrykk og løse likninger og ulikheter” (Utdanningsdirektoratet, 2006). Formålet med R1-

faget presiserer videre at elevene skal få en innføring i logisk og analytisk tankegang med 

vekt på matematisk argumentasjon og framstillingsform. Det er i tillegg gjennomføring av 

dette kurset som kreves for å ta høyere utdannelse innenfor alle realfag på universitet, i 

kombinasjon med andre realfag avhengig av hvilket realfagsstudie man skal starte på.  

 

Problemstillingen er todelt, men siden elevenes læring har stor innvirkning på oppbygningen 

av læreboken, henger de to delene tett sammen. Det vil likevel være mer strukturert å holde 
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de atskilt i oppgaven, og spesielt i analysen. Ved å holde de to delene atskilt, får jeg 

muligheten til å ha én del hvor jeg fokuserer på elevenes læring med tanke på bevis, og én del 

hvor jeg fokuserer på begrunnelser for hvordan læreboken er bygd opp. Mot slutten av 

oppgaven vil jeg se på problemstillingen som en helhet.  

 

For å nærmere belyse problemstillingen, har jeg utviklet tre forskningsspørsmål. De to siste 

forskningsspørsmålene utdyper siste del av problemstillingen, slik at jeg får innsikt i hvilke 

typer bevis som er valgt, samt hvorfor disse er valgt.  

 

Forskningsspørsmål: 

1. Hva tenker lærebokforfatter at bevisene skal bidra med for elevenes læring? 

2. Hvilke typer bevis er tatt med i læreboken? 

3. Hvilke begrunnelser har lærebokforfatter for type bevis som er valgt? 

 

Noen forskere ser på argumentasjon og bevis som atskilte måter å resonnere på i matematikk, 

mens andre ser på disse to som et kontinuum (Hanna & Villiers, 2008). Dette medfører at 

uttrykkene blir brukt om hverandre. Hovedpoenget med å bruke argumentasjon er å 

overbevise om at et matematisk utsagn er korrekt. Utsagnet kan variere fra å være et generelt 

utsagn, til å være løsning på et matematisk problem, noe som gjør at argumentasjonen kan 

være alt fra et formelt eller uformelt bevis til en løsningsmetode eller en forklaring (Sriraman 

& Umland, 2014). Siden det ikke er en klar definisjon på hva et argument er, er det opp til 

vedkommende som skriver argumentet å avgjøre hvordan dette skal fremstilles. Noen mener 

argumentasjon er et nødvendig steg for å lære seg bevis, mens andre mener det heller blir en 

hindring da argumentasjon bare gir en overbevisning (Hanna, 2014). Da det ikke er et 

konkret skille mellom argumentasjon og bevis, er det opp til lærerbokforfatterne å definere 

forskjellen mellom disse to uttrykkene i læreboken.  

 

1.3 Masteroppgavens oppbygning og innhold 
Teorikapitlet begynner med en kort fremstilling av hva bevis er, før det beskrives hva det vil 

si å være matematisk kompetent. Å være matematisk kompetent ses i sammenheng med 

bevis, som danner en oversikt over i hvor stor grad bevis har en innvirkning på de ulike 

kompetansene man bør mestre for å være matematisk kompetent. Kapitlet omfatter deretter 

en diskusjon rundt hva et matematisk bevis er, og diskuterer hvilken rolle beviset skal ha i 
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skole og undervisning. Dette er et bidrag for å se om rollen bevis har for matematikere er den 

samme rollen beviset skal ha i klasserommet. Deretter drøfter jeg videre ulike egenskaper et 

bevis kan ha, for å ytterligere se på hvilken rolle beviset skal ha i klasserommet. Egenskapene 

jeg trekker frem blir sett i forhold til elevenes læring, for å nærmere belyse hvordan bevis kan 

fungere som en læringsressurs. Til slutt kartlegges ulike holdninger til bevis. Holdning til 

bevis kan beskrives som hva du føler og tenker om bevis. Forskning viser at affekt og 

holdninger har stor innvirkning på hvordan man opererer i matematikk, og kan dermed også 

ha innvirkning på hvilke type bevis som er valgt for læreboken i R1.  

 

Metodekapitlet omhandler begrunnelser for forskningsprosessen gjennomført i denne 

oppgaven. Jeg vil først begrunne hvorfor jeg har vurdert semistrukturert intervju som mest 

hensiktsmessig metode for dette forskningsprosjektet. Da denne tematikken ikke er forsket på 

i norsk skole tidligere, visste jeg ikke hva jeg kunne forvente som svar. Jeg har heller ikke 

funnet norsk forskning å henvise til relevant for dette temaet. Semistrukturert intervju gav 

meg derfor mulighet for dybde i svarene til lærebokforfatterne. Jeg kunne spørre om 

utdypelse om noe var uklart, og lærebokforfatterne kunne selv bidra med relevante temaer for 

denne oppgaven. Etter begrunnelse for metodevalg, presenteres analyseverktøyet brukt for 

det innsamlede datamaterialet. Dette er et analyseverktøy som består av både teoretisk og 

empirisk tilnærming, og kan dermed gi innsikt i hvordan datamaterialet stemmer overens med 

allerede etablert teori, samt at det får en helt ny innfallsvinkel gjennom den empiriske 

tilnærmingen. Til slutt drøfter jeg studiens kvalitet sett i lys av ”pålitelighet”, ”troverdighet”, 

”overførbarhet” og ”bekreftbarhet” (Johannessen, Christoffersen, & Tufte, 2010), samt 

NESH (2006) sine retningslinjer for etiske vurderinger. 

 

Analysekapitlet inneholder resultater sett i sammenheng med relevant teori. Her blir 

resultatene presentert ut fra de kategoriene som ble til under kodingsprosessen i analysen. Jeg 

vil først presentere lærebokforfatterne ut fra hvilke holdninger de har til bevis, for å gi et 

innblikk i det grunnleggende didaktiske ståstedet til den enkelte lærebokforfatter. 

Holdningene til bevis kan ha innvirkning på hvordan lærebokforfatterne omtaler bevis, og 

hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder bevis i læreboken. Etter presentasjonen vil jeg 

først drøfte resultatene om elevenes læring opp mot teori, før jeg drøfter hvordan læreboken 

er utformet med tanke på bevis og begrunnelser for dette.  
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Kapitlet med oppsummering og konklusjon belyser sentrale funn fra analysen av intervjuene, 

knyttet sammen som en helhet. Den todelte problemstillingen blir her sett i sammenheng, og 

jeg konkluderer ut fra forskningsspørsmålene og problemstillingen. Avslutningsvis gir jeg 

implikasjoner for videre forsking, samt uttrykk for hva resultatene i denne oppgaven kan 

brukes til.  



	   7	  

2 Teori 
Bevis blir omtalt som matematikkens egenart, og det som viser hvorfor matematikken er slik 

den er. Det er bevis som gir sammenhenger i matematikken, og som gjør det mulig å bygge 

på det matematiske hierarkiet. Et sitat i Viholainen, Hemmi, og Lepik (2010) 

konferansebidrag setter ord på dette gjennom setningene  

I think proof is a skeleton in mathematics and is a prerequisite for understanding of 
how everything is connected. If one is not allowed to work with proof and reasoning the 
different parts remain only rules to memorize that do not hang on each other. (s. 4) 
 

Sitatet peker på at dersom man ikke får praktisert bevis, vil alle reglene bli ustrukturerte deler 

som ikke har sammenheng med hverandre. Er det fremdeles slik at bevis er matematikkens 

egenart når det er snakk om matematikk i skolen? Eller er det andre faktorer som gjør det 

vanskelig å fokusere på bevis, annet enn det som står i læreplanen for R1? Dette er spørsmål 

jeg ønsker å besvare gjennom arbeidet med mine tre forskningsspørsmål. For å belyse 

problemstillingen min, vil jeg legge fram relevant litteratur. Niss og Højgaard Jensen (2002) 

presenterte i sin rapport åtte kompetanser man må mestre for å kalle seg matematisk 

kompetent. Bevis er hovedmomentet i en av disse kompetansene, men har også innvirkning 

på flere av de andre kompetansene. Derfor diskuterer jeg først hva et bevis er, før jeg 

presenterer de åtte kompetansene sett i lys av temaet bevis. Jeg vil deretter diskutere ulike 

former for bevis, før jeg drøfter hvilken rolle beviset har i skole og undervisning. I den 

anledning vil jeg kort diskutere hvordan innføringen av bevis kan skape vanskeligheter for 

eleven, da dette er en ny måte å resonnere på som eleven tidligere ikke har møtt. 

Avslutningsvis presenterer jeg ulike holdninger til bevis, som kan påvirke hvordan man 

tenker om bevis og hvordan man behandler bevis i undervisningssammenheng.  

 

2.1 Hva er et bevis? 
Begrepet matematisk bevis kan være vanskelig å definere, da matematikere har ulike syn på 

hva som er et gyldig bevis (Hemmi, 2009). Den amerikanske ordboken Merriam-Webster har 

følgende definisjon på bevis: ”The process or an instance of establishing the validity of a 

statement especially by derivation from other statements in accordance with principles of 

reasoning” (Merriam-Webster, 2016). Tall et al. (2012) beskriver hva bevis er for 

matematikere:  
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From the epistemic point of view, a proof for mathematicians involves thinking about 
new situations, focusing on significant aspects, using previous knowledge to put new ideas 
together in new ways, consider relationships, make conjectures, formulate definitions as 
necessary and to build a valid argument. (s. 15) 
 

Beskrivelsen viser at det å føre et bevis krever en mengde forkunnskaper, samt logisk 

tankegang. Både Merriam-Webster (2016) og Tall et al. (2012) trekker frem at hovedpoenget 

med bevis er å etablere et valid argument for at en gitt setning er sann. Argumentet vil i 

begge tilfeller bygge på en rekke koblede påstander, som først blir valid om det er hold i 

påstandene (Stylianides, 2009). I matematikk må disse påstandene være allment akseptert av 

matematikere, og selv bygge på tidligere påstander, for å sikre validiteten.  

 

Ved å praktisere bevis i matematikk, etablerer man et matematisk hierarki hvor man har felles 

kriterier for å akseptere og generere ny matematisk kunnskap, ved å bevise nye teoremer ut 

fra tidligere bevist teori (Hemmi, 2010). Bevis er matematikernes måte å stadfeste at en 

løsning faktisk er en løsning, og gjennom disse får man innsikt i nye ideer, nye begreper og 

nye strategier (Rav, 1999). Selv når nye teoremer er bevist, fortsetter matematikere å finne 

nye veier som kan bevise den samme teorien. Dawson (2006) påpeker noen årsaker til dette. 

Årsakene er blant annet for å utvikle mangler og hull i tidligere argumenter, for å oppdage 

resonnementer som er enklere eller mer oversiktlig enn tidligere bevis, for å demonstrere 

nytten av forskjellige metoder og for å oppdage nye veier i den matematiske teorien (ibid).  

 

2.2 Bevis som en del av matematisk kompetanse 
Bevis er ikke bare et ”tema” som skal læres i matematikk. Det er noe som inngår i hvert 

eneste emneområde eleven skal lære, fordi det er grunnlaget for hvorfor matematikken er slik 

den er. Dette delkapitlet skal drøfte hvordan bevis har innvirkning på ulike kompetanser 

eleven bør mestre for å være matematisk kompetent. 

 

I rapporten ”Kompetencer og matematiklæring – ideer og inspirasjon til udvikling af 

matematikundervisning i Danmark” introduserte Niss og Højgaard Jensen (2002) begrepet 

”matematiske kompetanser”. Åtte kompetanser blir beskrevet for å vise hva matematisk 

kompetanse er; tankegangskompetanse, problembehandlingskompetanse, 

modelleringskompetanse, resonnementskompetanse, hjelpemiddelkompetanse, 
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kommunikasjonskompetanse, symbol- og formalismekompetanse og 

representasjonskompetanse. Disse åtte kompetansene overlapper hverandre til en viss grad, 

og alle åtte kompetansene er nødvendige for å kunne forstå, utøve, anvende og ta stilling til 

matematikk. Det er likevel noen av kompetansene som er mer sentrale i denne sammenheng, 

hvor bevis enten er hovedmomentet i kompetansen eller har innspill på annet vis, i form av at 

man bør ha noe kjennskap til bevis for å mestre kompetansen. Figur 1 viser de åtte 

kompetansene beskrevet av Niss og Højgaard Jensen (2002), men bare de fem kompetansene 

relevante for denne oppgaven vil bli presentert grundig. 

 

 
Figur 1. Matematiske kompetanser. Hentet fra Niss og Højgaard Jensen (2002, s. 45). 
 

Resonnementskompetansen 

Hovedkompetansen man må mestre for å forstå og formulere bevis, er 

resonnementskompetansen. Dette er en avgjørende kompetanse for eleven å ha når man skal 

lese læreboken i R1. Å ha resonnementskompetanse innebærer å kunne følge og bedømme et 

matematisk resonnement, avdekke de bærende ideene i et bevis og gjennomføre uformelle og 
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formelle resonnementer (Niss & Højgaard Jensen, 2002). Forskjellen på uformelle og 

formelle resonnementer vil bli utdypet i delkapittel 2.3. Denne kompetansen er til syne flere 

steder i matematikk, ikke bare når det gjelder bevis. Kompetansen kommer også til syne når 

eleven skal bedømme holdbarheten til en matematisk påstand, samt overbevise seg selv eller 

andre om sådan (Niss & Højgaard Jensen, 2002). Å overbevise seg selv eller andre ligger i 

ordet ”å resonnere”, som betyr å ”tenke, overveie, slutte” (Wangensteen, 2015b). Denne 

kompetansen skal føre til at eleven stadig tenker gjennom og overveier det matematiske 

innholdet de skriver, alt fra bevis til matematiske beregninger. Kompetansen kommer for 

eksempel til syne når elevene skal vurdere i hvor stor grad svaret de har fått etter en 

beregning er matematisk korrekt.  

 

Det er flere av de andre kompetansene som har innvirkning på det å forstå og følge formelle 

og uformelle resonnementer. Jeg vil derfor presentere de neste kompetansene med 

hovedfokus på hvordan de kan bidra til at eleven mestrer bevis og bevisførsel.  

 

Tankegangskompetansen 

Å ha tankegangskompetanse innebærer elevenes kunnskap om begrepenes rekkevidde, hva 

det vil si å generalisere matematiske resultater og skille mellom ulike matematiske utsagn 

(Niss & Højgaard Jensen, 2002). Ulike matematiske utsagn kan for eksempel være 

”definisjon”, ”setning” eller ”teorem”. Dette er en viktig kompetanse for at man som elev 

skal forstå innholdet i et matematisk begrep, for å kunne bruke dette riktig i ulike 

sammenhenger. Dette gjelder bevis, men også mange andre områder i matematikk. Et 

eksempel fra R1 er deriverbarhet, og om eleven vet hva dette begrepet inneholder. Dette er et 

læreplanmål som sier at eleven skal kunne ”gjøre rede for begrepene grenseverdi, kontinuitet 

og deriverbarhet, og gi eksempler på funksjoner som ikke er kontinuerlige eller deriverbare” 

(Utdanningsdirektoratet, 2006). Kan vi for eksempel vite om funksjonen også er kontinuerlig 

i 𝑥 = 𝑎, dersom vi vet at funksjonen er deriverbar i 𝑥 = 𝑎? Det er viktig å være kjent med 

den informasjonen et begrep gir, da man bruker denne informasjonen til å finne ut nye ting.  

 

Symbol- og formalismekompetansen 

Å ha symbol- og formalismekompetanse innebærer at eleven skal kunne behandle og bruke 

symbolske utsagn og kjenne til ”spillreglene” for det formelle matematiske systemet (Niss & 

Højgaard Jensen, 2002). Kompetansen omhandler også evnen til å kunne oversette mellom 

symbolholdig matematisk språk og naturlig språk (ibid), en kompetanse som er svært viktig 
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når en leser matematiske bevis. Dette er viktig fordi man i bevis ofte hopper mellom 

symbolsk språk og naturlig språk, og man må som elev kunne vurdere hva de symbolholdige 

utsagnene egentlig betyr for å kunne følge beviset videre. Et eksempel gitt på symbol- og 

formalismekompetansen er å forstå hva som er innholdet til ”verdens fineste formel”: 

ℯ!" + 1 = 0 (Niss & Højgaard Jensen, 2002). 

  

Kommunikasjonskompetansen 

Å ha kommunikasjonskompetanse innebærer å forstå og fortolke utsagn og tekster, samt selv 

å kunne uttrykke seg på forskjellige måter og nivåer (Niss & Højgaard Jensen, 2002). Dette er 

en kompetanse som kommer til syne i absolutt alle områder i matematikk, da alle former for 

skriftlig eller matematisk språk er en form for kommunikasjon. Dette medfører at elever 

uansett må mestre kommunikasjonskompetansen i noe grad for å utøve matematikk. Niss og 

Højgaard Jensen (2002) omtaler at det finnes ulike grader innenfor alle kompetansene. For å 

mestre bevis og argumentasjon i matematikk, må eleven mestre den graden av 

kommunikasjonskompetanse som går på nettopp bevis. Dette gjelder kommunikasjonsformen 

som er brukt i bevisene, og om eleven mestrer å forstå og fortolke disse utsagnene. 

 

Kommunikasjonskompetansen omhandler også kunnskap om at kommunikasjon har en 

avsender og en mottaker (Niss & Højgaard Jensen, 2002). I vårt tilfelle er avsenderen 

læreboken/lærebokforfatterne, mens mottakeren er leseren av læreboken.  

 

Hjelpemiddelkompetansen 

Å ha hjelpemiddelkompetanse innebærer at man skal kjenne til ulike hjelpemidler, deres 

begrensninger og muligheter (Niss & Højgaard Jensen, 2002). Hjelpemiddelkompetansen 

hviler ofte på symbol- og formalismekompetansen, fordi bruken er underlagt ”spillreglene” i 

matematikk (ibid). I senere tider har hjelpemiddelkompetansen fått en mer fremtredende 

funksjon i det norske klasserommet, fordi digitale ferdigheter har blitt en av fem 

grunnleggende ferdigheter eleven skal mestre i matematikk (Utdanningsdirektoratet, 2012). 

Hjelpemiddelkompetansen kan blant annet brukes til bevis gjennom å utforske, overbevise og 

begrunne hvorfor noe i matematikk må være sant (se for eksempel Hanna, 2000). Dette kan 

for eksempel gjøres ved å bruke et grafisk dataprogram, som gir muligheten for at eleven 

utforsker og overbeviser seg selv ved å gjennomføre mange ulike tilfeller av et matematisk 

fenomen. Hanna (2000) beskriver også hvordan bruken av digitale verktøy har økt 

muligheten for visualisering i matematikk. Visuelle representasjoner kan gi ekstra 
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informasjon til teoremet som skal bevises, både gjennom å gi innsikt i det som skal bevises 

og vise ulike tilnærminger til beviset (ibid).  

 

De øvrige kompetansene 

Tre av kompetansene beskrevet av Niss og Højgaard Jensen (2002) er ikke relevante for 

denne oppgaven. Representasjonskompetansen gir kompetanse i å forstå og bruke forskjellige 

matematiske representasjoner (slik som visuelle, geometriske og symbolske 

representasjoner), samt se sammenhengen mellom disse (Niss & Højgaard Jensen, 2002). 

Denne kompetansen blir ikke utdypet nærmere da representasjonskompetansen omhandler for 

eksempel at eleven skal vite sammenhengen mellom symbolet 𝜋 og 3.14159…, men ikke 

sammenhengen mellom et visuelt resonnement og et formelt resonnement. Det er derfor en 

kompetanse som ikke nødvendigvis støtter resonnementskompetansen, annet enn hvilke 

symboler som blir brukt i selve beviset og om dette krever at eleven skal mestre 

representasjonskompetansen for å komme videre i beviset. Dette gjelder også 

problembehandlingskompetansen, som fokuserer på at man skal kunne stille opp og løse 

problemer, samt modelleringskompetansen som fokuserer på modellbygging og 

modellanalyse (Niss & Højgaard Jensen, 2002). Dette er kompetanser som ikke har direkte 

tilknytning til bevis, og som eleven ikke trenger å mestre for å ha resonnementskompetanse. 

De er derfor ikke relevante for denne oppgaven.   

 

2.3 Formelle bevis vs uformelle bevis 
Det finnes ulike måter å fremstille bevis på. Fremstillingsmetoden kan for eksempel variere 

med språkbruk og formalitet i beviset. Hanna (1990) deler inn bevis i tre grupper; formelle 

bevis, akseptable bevis og bevis i undervisningen. I denne oppgaven vil jeg bruke begrepet 

”uformelle bevis” i stedet for ”akseptable bevis”.  

 

2.3.1 Formelle bevis 
Formelle bevis blir brukt av matematikere, og er kjennetegnet ved deduktiv tenkning og høy 

grad av rigorøsitet. Rigorøsitet er når notasjonen er svært streng og matematisk nøyaktig. 

Beviset bygger på aksiomer eller tidligere beviste setninger, hvor man bruker logisk 

resonnering til å trekke slutninger som ender i en setning (Hanna & Villiers, 2008). Denne 

setningen er da ferdig bevist. Selve beviset avhenger dermed kun av aksiomer, og tillater ikke 

menneskelig skjønn (Hanna, 1990). Denne måten å føre bevis på, skaper en felles måte å 
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skrive som gjør at nye generasjoner kan tillære seg matematisk kunnskap, samt bygge videre 

på hierkiet som allerede er ferdig bevist (Hemmi, 2010). Fordi den felles måten å skrive på 

ikke tillater menneskelig skjønn, er det enklere for nye generasjoner å forstå det som står.  

 

Ifølge Hemmi (2009) er hovedgrunnen for at matematikere praktiserer bevis å verifisere og 

akseptere ny matematisk teori. Det fører til at matematikken er under stadig utvikling. For 

matematikere er ikke bevis bare en rekke korrekte steg, bevisene viser ideer og innsikt i 

matematikken som gir forståelse for hvordan matematikken henger sammen (Hanna & 

Villiers, 2008). Det er innsikten som ligger bak stegene i beviset, som kan være vanskelig for 

eleven å forstå. Matematikk er full av skjulte antakelser, og leseren er dermed avhengig av å 

forstå det som ikke er konkretisert når beviset er formelt (Burton & Morgan, 2000). Som 

Arbib (1990) også påpeker ”In fact, the usual proof […] involves a somewhat large jump 

from statement to statement based on formal technique and on intuitions about the subject 

matter at hand” (s. 55). I et formelt bevis får ikke eleven ekstra informasjon om hva som er 

viktig. Dawson (2006) påpeker at bevisets formelle form ofte gir lite forståelse for hvorfor 

beviset er slik som det er, nettopp grunnet det Arbib (1990) sier; at bevisets form består av 

formelle teknikker som ikke avslører de intuitive tankegangene bak beviset. Burton og 

Morgan (2000) påpeker at matematikere kanskje er lite bevisst på hvordan leserne av det som 

er skrevet kommer til å reagere, og at man dermed ikke tenker så mye på grad av formalitet i 

beviset. Som elev er man uvant med den formelle måten å resonnere på, og det kan muligens 

bli vanskelig å følge tankegangene som ligger skjult i bevisets formelle form. 

Resonnementskompetanse skal bidra til å forstå dette, gjennom at eleven evner å følge 

formelle utsagn og vurdere hva hovedideene til beviset er (Niss & Højgaard Jensen, 2002). 

 

2.3.2 Eksemplifisering av formelt bevis 
I læreplanen for R1 står det at elevene skal kunne ”… derivere summer, differanser, 

produkter, kvotienter og sammensetninger av disse funksjonene” (Utdanningsdirektoratet, 

2006). For å eksemplifisere et formelt bevis vil jeg bruke et eksempel fra læreboken i R1, 

som er beviset av produktregelen. Beviset av produktregelen blir formelt grunnet 

oppbygningen og språket som er brukt. Det er ingen ord som forklarer underveis hva som 

skjer i de ulike overgangene, noe som gjør at beviset krever høy grad av symbol- og 

formalismekompetanse. Eleven må forstå hva symbolene betyr, og hvorfor de endrer seg 

underveis i beviset. I tillegg må definisjonen av den deriverte være godt kjent, noe som 
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krever representasjonskompetanse. Representasjonskompetansen kommer i bruk ved å se at 

den deriverte kan uttrykkes på flere måter, og også sammenhengen mellom disse 

representasjonene. Det krever forståelse av en elev for å se de ulike overgangene, og også 

vite hvorfor man kan trekke den konklusjonen man gjør fra nest siste setning til den siste 

setningen. Denne forståelsen kommer i form av resonnementskompetanse.   

 

Følgende vil beviset for produktregelen demonstreres på en formell, deduktiv måte. Det som 

skal vises er at 𝑢 𝑥 ∙ 𝑣 𝑥 ! = 𝑢! 𝑥 𝑣 𝑥 + 𝑢 𝑥 𝑣! 𝑥 . 

 

Bevis: 

La  være en funksjon som er produktet av to deriverbare funksjoner 𝑢 og 𝑣. Da er 

𝑓 𝑥 = 𝑢 𝑥 ⋅ 𝑣 𝑥 . 

 
Figur 2: Bevis av produktregelen. Hentet fra Heir, Engeseth, Moe, og Borgan (2015). 

f
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2.3.3 Uformelle bevis 
Som nevnt innledningsvis finnes det flere måter å fremstille et bevis på. Hanna (1990) 

poengeterer at så lenge et bevis medbringer forståelse og signifikans, bør det bli akseptert 

som et fullverdig bevis. Denne formen for bevis kaller hun aksepterte bevis, men jeg vil 

bruke uformelle bevis. Slike bevis skiller seg fra de formelle bevisene hovedsakelig gjennom 

oppbygning og språkbruk. Der formelle bevis har fast setningsoppbygning og rigorøst språk, 

har uformelle bevis mindre krav til oppbygning. Det brukes et mer uformelt språk, og 

tankegangen som brukes er mer induktiv. Fischbein (1982) forklarer intuisjon som noe man 

forutser og blir overbevist av, til og med før man klarer å gi et argument for at det faktisk 

stemmer. Uformelle måter å resonnere på gir mulighet for mer naturlig språkbruk, hvor man 

kan supplere for eksempel med forklaring eller visualisering. Det er gjerne slik matematikere 

jobber før en klarer å etablere et valid argument for at et matematisk fenomen stemmer, og til 

slutt danner et formelt bevis av resultatet (Hanna, 1990). 

 

Ulempen med uformelle bevis, er at det er vanskelig å etablere kriterier for når et bevis kan 

aksepteres som et fullverdig bevis. Fordi bevis er et individuelt tankeeksperiment, 

gjennomføres det ulikt fra person til person (Heinze, 2010). Aksepten av slike bevis baseres 

ofte på personlig vurdering, noe som kan gjøre at bevisets signifikans blir vurdert ulikt i ulike 

fagmiljøer. Matematikere og matematikkformidlere har reflektert rundt kravene som må 

oppfylles dersom man skal akseptere et bevis som et fullverdig bevis, men det er vanskelig å 

etablere en konklusjon. Heinze (2010) gjennomførte en forskning blant matematikere for å 

kartlegge hvilke kriterier de setter for å akseptere bevis. Han fant at de enten sjekker beviset 

selv, at de vet at velkjente matematikere har sjekket det eller at de antar at det alt er akseptert 

fordi det er brukt i lang tid og ingen motsigelser er funnet. Weber (2008) gjennomførte en 

liknende studie, og fant at mange av valideringsstrategiene som ble brukt, ble sett i lys av 

domenet hvor beviset ble til. Dette resulterte i tre punkter de så på når de validerte bevis. Det 

første punktet omhandlet det matematiske domenet hvor beviset er situert, og om en selv er 

ekspert på dette området eller ikke. Det andre punktet omhandlet fagmiljøet beviset ble 

produsert i. Det siste punktet omhandlet forfatteren av beviset, og om dette er en matematiker 

eller en med lavere matematikkgrad.  
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Heinze (2010) spurte matematikere direkte hvilke kriterier de satte for seg selv for å 

akseptere et bevis. Det kommer derfor ikke frem hvilke type bevis det er snakk om, og heller 

ikke grad av formalitet. Weber (2008) på sin side lot alle matematikerne få et antall bevis 

som de skulle akseptere eller ikke, og har ut fra intervjuene med dem konkludert med de tre 

kriteriene nevnt ovenfor. Disse to studiene kan dermed ikke sammenliknes i stor grad, da 

forskningsprosessen var såpass ulik. Det kan likevel gi et innblikk i at matematikere opererer 

ulikt og at aksepten blir en personlig vurdering. 

 

Forklaring som også kan være bevis 

Uformelle bevis kan ha ulik grad av formalitet, og dermed kan også en forklaring på mange 

måter være et bevis så lenge forklaringen er generell. Bruk av forklaringer i matematikk skal 

vise hvorfor en regel er sann, eller hvilke matematiske fenomener som opptrer i de spesielle 

situasjonene elevene skal lære (Nunokawa, 2009). Det kan også bidra til å gjøre et teorem du 

allerede kan mer intuitivt (ibid). Det er dog vanskelig å definere hva som kan kalles en 

forklaring, da man har ulik oppfatning av dette. Det finnes bevis som ikke forklarer 

konklusjonene som er tatt, og det finnes forklaringer som ikke beviser det som er forklart 

(Giaquinto, 2005). Da forklaringer ikke må følge et strengt formelt system eller språk, kan 

det dermed være lettere for elevene å følge resonnementene brukt i forklaringene. En god 

forklaring som viser hvorfor en regel er sann, vil forklare overgangene mellom hver påstand 

gitt i beviset. Dette er ikke tilfellet i et formelt bevis (Arbib, 1990). Balansen mellom det 

uformelle og formelle i matematikk kan dermed være et viktig aspekt når man ser på grad av 

forståelse det skal bringe en elev i matematikk. 

 

2.3.4 Eksemplifisering av uformelt bevis 
Et eksempel på et uformelt bevis, er beviset av produktregelen med en forklarende figur ved 

siden av. Det som skal vises er fremdeles at 𝑓(𝑥) ⋅ 𝑔(𝑥) ! = 𝑓! 𝑥 𝑔 𝑥 + 𝑔! 𝑥 𝑓(𝑥), det 

vil si beviset for produktregelen i derivasjon. Jeg antar at eleven er kjent med definisjonen av 

den deriverte. 
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Bevis: 

 

 
 
Figur 3. Uformelt bevis av produktregelen. Hentet fra forelesning i MAT4010, vår 2015. 
 

I dette beviset trenger man også symbol- og formalismekompetanse, for å forstå hvordan og 

hvorfor symbolene endrer seg underveis i beviset. I tillegg kommer 

representasjonskompetansen inn i form av at man må ha kjennskap til at grensenverdien til ∆!
∆!

 

når 𝑥 går mot null er det samme som den deriverte til 𝑓. Forskjellen fra det formelle beviset 

(se figur 2), er at man her har en visuell representasjon ved siden av utledningen. Å følge 

resonnementet i dette beviset kan være lettere enn å følge det formelle beviset. Dette fordi 

den visuelle representasjonen gjør at eleven får et bilde på hva som foregår, og kan se 

sammenhenger mellom det symbolske språket og representasjonen. Men som elev må man 
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likevel ha noe grad av resonnementskompetanse, for å forstå overgangene i beviset og 

sammenhengen til figuren. Bruk av visualiseringer i matematikk blir belyst i delkapittel 2.5.2. 

 

2.3.5 Bevis i undervisningen 
I studier der det er forsket på lærers forberedelser og bruk av lærebok, finner man at de aller 

fleste lærere i stor grad benytter seg av læreboken (Rezat, 2011). Pepin og Haggarty (2001) 

sier  

Teachers decide which textbooks to use; when and where the textbook is to be used; 
which sections of the textbook to use; the sequencing of topics in the textbook; the ways in 
which pupils engage with the text; the level and type of teacher intervention between pupil 
and text; and so on. (s. 165) 
 

At lærere bestemmer når læreboken skal brukes, rekkefølgen på tema som skal undervises og 

hvordan elevene benytter seg av læreboken (slik som oppgavevalg, prøveforbereding og 

lignende), gjelder også i norsk skole (Dale, Lindvig, & Wærness, 2005). Dette kan føre til at 

læreboken blir mye brukt av lærer, som kan påvirke i hvor stor grad eleven benytter seg av 

den. Læreplanen stiller krav om at enkelte bevis skal gjennomgås i undervisning 

(Utdanningsdirektoratet, 2006). Hvordan lærer tolker læreplanen kan påvirke lærerens 

beslutning om hvilke bevis som skal inkluderes i undervisning. Om lærer legger frem beviset 

på en formell eller en uformell måte, er også en personlig vurdering. Noen fremleggsmåter 

blir belyst av Hanna (1990), blant annet å fokusere på argumentene i beviset og gjennom 

dette skape en klassediskusjon.  

 

Læreren er en viktig pådriver til læring av bevis, ved for eksempel å skape usikkerhet eller 

kognitiv konflikt for elevene i undervisningen (Zaslavsky, Nickerson, Stylianides, Kidron, & 

Winicki-Landman, 2011). En kognitiv konflikt oppstår når eleven opplever at det 

tankemønsteret han har er ufullstendig, og i den forbindelse må endre det 

(Matematikksenteret, 2016). I undervisningen er det mulig å skape situasjoner hvor elevene 

for eksempel selv opplever at det er noe som ikke er helt forståelig eller eventuelt en formel 

som ikke oppleves som sikker. Det kan føre til at eleven ønsker å finne ut av problemet, i 

stedet for at lærer skal påpeke at det er viktig å stadfeste at en løsning er sann. Dette kan 

medføre at nytteverdien av bevis blir klarere for eleven. Harel (1998) belyser noe av det 

samme:   
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«Intellectual need» is an expression of a natural human behavior: When we encounter 
a situation that is incompatible with, or presentes a problem that is unsolvable by our 
existing knowledge, we are likely to search for a resolution or a solution and construct, as a 
result, new knowledge. (s. 501)  
 

Både Zaslavsky et al. (2011) og Harel (1998) poengterer hvor viktig det er å skape en 

kognitiv konflikt hos elevene, for å motivere dem til å finne ut av denne konflikten. Uten at 

lærer fokuserer på bevis, er det urealistisk å tro at elever av seg selv skal se nødvendigheten 

av bevisene i lærebøkene (Zaslavsky et al., 2011). Hvis en elev skal lese bevisene i 

læreboken, bruker en både tid og krefter på å forstå det som står. En ytre motivasjon kan 

dermed være en pådriver til å ønske å bruke den ekstra tiden på dette, noe som kan være 

lærers rolle.  

 

2.4 Bevis som læringsressurs 
For å forstå et bevis, må man ha evnen til å se sammenhenger i matematikk og hvordan man 

kan bruke dette til å resonnere logisk og deduktivt. Dette er en del av 

resonnementskompetansen (Niss & Højgaard Jensen, 2002). I tidlig alder danner barnet 

mentale bilder av ulike former gjennom å leke, før man etter noen år klarer å beskrive 

egenskapene med ord (Tall, 2013). Etter hvert lærer barnet å telle, før man går over på mer 

grunnleggende regler i matematikk, en prosess som tar lang tid (ibid). Når barnet utvikler seg, 

skal man etter å ha lært de grunnleggende reglene i matematikk gå over til å utforske 

egenskaper ved disse reglene. Det er ved å utforske egenskapene til de matematiske reglene 

at elevene begynner å forme de ulike kompetansene Niss og Højgaard Jensen (2002) omtaler 

i sin rapport. Ved å utforske egenskapene til de matematiske reglene, blir for eksempel 

tankegangskompetansen formet gjennom å utforske begrepenes rekkevidde, 

representasjonskompetansen formes gjennom utforsking av ulike framstillingsmåter til et 

fenomen og resonnementskompetansen formes gjennom å vurdere holdbarhet og 

begrensninger til en regel (ibid).  

 

Konstruktivister ser på læring som en prosess hvor individet konstruerer nye tanker på 

bakgrunn av tidligere kunnskap og erfaring. Kunnskapen representeres som 

begrepsstrukturer, og for å endre eller bygge på disse strukturene må en bruke modeller som 

er velegnet for eleven (Helland, Manger, Lillejord, & Nordahl, 2010). Til sammenlikning 
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med bevistyper, kan ulike måter man konstruerer bevisene bli avgjørende for at eleven skal 

forstå det som blir bevist. Elever møter den formelle måten å skrive matematikk på først på 

videregående skole, og har ikke en eksisterende struktur i hjernen som bevis kan knyttes til. 

Dermed blir dette en erfaring eleven ikke har mulighet til å koble sammen med tidligere 

erfaringer, noe som kan medføre vansker for eleven. Visuelle representasjoner og 

forklaringer er mønstre eleven har sett før, og er metoder som kan hjelpe eleven til å sette 

beviset i sammenheng med en allerede eksisterende struktur som er konstruert ved tidligere 

erfaring. Dette kan lette overgangen til den formelle måten å tenke på, men elevene må 

likevel bruke tid og krefter på å utvikle skjemaet som inneholder bevis og formelt språk.  

 

2.5 Matematikkdidaktisk forskning om bevis 
Selv om bevis er fundamentalt i matematikk, viser det seg at mange skoleelever strever med 

studiet av bevis og bevisføring (Knuth, 2002a). Schoenfeld (1994) påpeker at en av grunnene 

kan være fordi ”Proof is not a thing separable from mathematics, as it appears to be in our 

curricula; it is an essential component of doing, communicating, and recording 

mathematics” (s. 76). Dette understreker det resonnementskompetansen også skal fremme, i 

form av å bedømme holdbarheten til en matematisk påstand, vurdere om regler er korrekte og 

om løsninger er fullstendige og argumentert ordentlig for (Niss & Højgaard Jensen, 2002). 

Schoenfeld (1994) opplever at bevis er atskilt fra resten av matematikken man lærer i skolen, 

noe som kan hindre elevene i å forstå at bevis er noe som gjennomsyrer matematikken på alle 

områder. Da bevis er en del av matematikkens egenart og gir essensielle matematiske 

sammenhenger, bør elevene få mulighet til å se viktigheten av bevis i matematikk. 

 

Hanna (2000) skriver at det første man møter som elev, er det fundamentale; bevis som 

verifikasjon og bevis som forklaring. Et bevis som verifiserer og et bevis som forklarer er to 

forskjellige måter å bevise i matematikk. Bevis som verifisering omhandler bevis for at noe i 

matematikk er sant, mens bevis som forklaring omhandler bevis for hvorfor noe er sant. 

Mange matematikkformidlere har reflektert og forsket på hvilke funksjoner et bevis har (for 

eksempel forklaring, verifisering, utforsking, heuristikk), og hva dette har å si for læring av 

bevis (jmf Hanna, 2000; Hanna & Barbeau, 2008; Zaslavsky et al., 2011). Hanna (2000) 

poengterer at innenfor utdanning bør man verdsette de bevisene som best forklarer hvorfor 

matematikken er slik den er, da nøkkelrollen til bevis i klasserommet er forståelse for 

matematiske begreper og prosedyrer.  
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Jeg vil følgende presentere samspillet mellom disse to typene bevis, før jeg går inn på 

hvordan visualisering og estetikk kan ha innvirkning på bevisopplevelsen for elever.  

 

2.5.1 Verifisering vs forklaring 
Alle har ulikt utgangspunkt til å forstå et bevis fordi man har ulik mengde 

bakgrunnskunnskap (Hemmi, 2006). Et bevis kan ses på som en forklaring av en 

matematiker, men det samme beviset trenger ikke nødvendigvis å føles som en forklaring for 

en elev, slik Hemmi (2006) belyser det i sin doktorgradsavhandling. Hvordan og i hvor stor 

grad en forklarer underveis i beviset, har dermed mye å si for forståelsen. Det uformelle 

beviset for produktsetningen er et eksempel på et bevis som forklarer mer enn det tilsvarende 

formelle beviset. Den visuelle representasjonen gjør beviset mindre abstrakt, men beviset er 

likevel akseptert som et fullverdig bevis. Det formelle beviset fungerer både som en 

verifisering og forklaring for en matematiker, da de er fortrolig med den deduktive, formelle 

tankegangen. Det er større sannsynlighet for at det fungerer kun som verifikasjon for mange 

elever. Som elev ser man at beviset konkluderer med at 𝑓 𝑥 𝑔 𝑥 ! = 𝑓! 𝑥 𝑔 𝑥 +

𝑔! 𝑥 𝑓 𝑥 , men det gir liten forlaring på hvorfor det er slik. 

 

Samspillet mellom disse to aspektene er avgjørende for læring av bevis. Definisjonen av 

forklaring er å ”gjøre forståelig, presisere, kommentere” (Wangensteen, 2015a), mens 

definisjonen av verifisering er å ”undersøke og fastslå riktigheten av” (Wangensteen, 2015c) 

en hypotese eller teori. Mange tror at det må et bevis til for å overbevise om et matematisk 

resultat, men det viser seg faktisk at matematikere ofte har en overbevisning om at noe er 

sant, og at beviset blir skapt i ettertid (De Villiers, 1990). Til dette kan det brukes 

verifisering, som da kan gi en god overbevisning for andre. Forskjellen på verifisering og 

forklaring, er at forklaringen kan gi kjennskap til hvorfor noe er en konsekvens av andre 

kjente resultater. Steiner (1978) hevder 

My proposal is that an explanatory proof makes reference to a characterizing 
property of an entity or structure mentioned in the theorem, such that from the proof it is 
evident that the result depends on the property. It must be evident, that is, that if we substitute 
in the proof a different object of the same domain, the theorem collapses; more, we should be 
able to see as we vary the object how the theorem changes in response. (s. 143)  
 

Steiner (1978) omtaler at et forklarende bevis gjør det tydelig for leseren hvordan de ulike 

påstandene har sammenheng og avhenger av hverandre. Det vil si at et forklarende bevis 
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muligens kan hjelpe eleven til å forstå overgangene i beviset, samt gi innsikt i hvordan det 

matematiske hierarkiet henger sammen. Dette kan styrke symbol- og 

formalismekompetansen til eleven (Niss & Højgaard Jensen, 2002), og gjøre at 

resonnementet lettere blir forstått av eleven. Flere matematikkdidaktikere har diskutert i hvor 

stor grad ulike bevis kan gi forståelse, og konkluderer med at bevis som forklarer gir mer 

forståelse enn bevis som bare verifiserer (jmf Hanna, 1990; Knuth, 2002a).  

 

2.5.2 Bevis og visualisering 
Visualisering har to betydninger. Det kan bety å ”danne seg synsbilder for sitt indre blikk, se 

for seg” eller ”gjøre synlig, fremkalle et synlig bilde, anskueliggjøre, gjøre klarere” 

(Wangensteen, 2015d). I forhold til bevis blir visualisering brukt på begge måter. 

Visualisering blir brukt for å representere et bevis på en annen måte, men det er ment for å 

hjelpe elevene til å se for seg noe matematisk. Det er naturlig å tenke i bilder. Dersom man 

ikke klarer å se for seg noe visuelt, er det vanskelig å forstå noe mentalt (Fischbein, 1987). I 

senere tider har det vært mye forskning på visualisering, og hvordan det kan bidra til 

forståelse av bevis (se for eksempel Hanna, 2000). Digital tilgjengelighet og større fokus på 

digitale ferdigheter kan være en grunn til at visualiseringsaspektet ved bevis har blitt en 

viktigere del av forskningen. Borwein og Jorgenson (2001) er overbevist om at et bilde kan 

fungere som et ”visuelt bevis” på lik linje med et formelt bevis. Forskjellen på visuelt bevis 

og formelt bevis, er at det formelle beviset presenteres med en rekke valide setninger, mens et 

visuelt bevis vil bli representert ved et statisk bilde. Det statiske bildet vil dermed ikke vise 

veien fra start til slutt slik som det formelle beviset ville gjort, og det er dermed opp til 

leseren å finne ut hovedideene bak den visuelle representasjonen (ibid).  

 

Visualiseringer trenger ikke nødvendigvis å ta over for hele det formelle beviset. Det kan 

også fungere som en ekstraopplysning ved siden av beviset. Dette skriver Barwise og 

Etchemendy (1994) om i ”Hyperproof”. Hyperproof er en strategi som kombinerer de 

formelle setningene med en grafisk konstruksjon. Hovedpoenget med denne type bevis, er å 

la elevene fokusere på informasjonen beviset gir, heller enn strukturen av setningene (ibid). 

Det er klart det er noen områder av matematikken som er enklere å visualisere enn andre 

områder, slik som for eksempel geometri. Dette er naturlig da geometri er et område innenfor 

matematikk som utforsker former og figurer, og som enkelt kan visualiseres gjennom 

grafiske hjelpemidler. Men det er også mulig å visualisere bevis med høy grad rigor, slik 
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illustrert i eksemplifiseringen av uformelt bevis (se figur 3). Her er språket formelt, og 

oppbygningen setter krav til eleven i form av symbol- og formalisekompetanse, samt 

resonnementskompetanse. Det visualiseringen likevel gjør, er å danne et bilde for eleven slik 

at det skal være lettere å forstå det som faktisk skjer med de matematiske symbolene.  

 

2.5.3 Bevis og estetikk 
De Villiers (1990) omtaler i sin artikkel at det estetiske aspektet til et bevis er noe som burde 

få mer fokus i forskning. Det estetiske aspektet til bevis er også omtalt av Hemmi (2010), 

hvor hun blant annet belyser at mange matematikere opplever at kraften til beviset og det 

vakre i beviset kan inspirere elever til å lære matematikk. Montano (2013) poengterer at det 

er opp til leseren av beviset å bedømme om beviset er vakkert, og beskriver at det må en form 

for mental aktivitet til for å få en estetisk opplevelse av beviset. Dersom en elev opplever 

denne mentale aktiviteten, kan det medføre at elevene setter pris på beviset (ibid). Dette kan 

muligens bidra til motivasjon for å lære enda mer matematikk. De Villiers (1990) nevner 

også dette aspektet i forbindelse med estetikk, en egenskap han kaller for personlig 

selvrealisering. Egenskapen kan oppleves fordi produksjon av bevis blir sett på som en 

testarena for utholdenhet og oppfinnsomhet av matematikeren (ibid), og medfører dermed en 

mental aktivitet som kan gi en estetisk opplevelse.   

 

2.6 Oppgavetyper i norsk skole 
I PISA2012-rapporten fremkommer det at mengden oppgaver som fokuserer på evnen til å 

resonnonere, er lavere i Norge enn i andre land (Kjærnsli & Olsen, 2013). Oppgavene omtalt 

i denne rapporten er ikke oppgaver som direkte ber eleven om å bevise et fenomen, men det 

er oppgaver som har trekk med resonnementskompetansen omtalt av Niss og Højgaard 

Jensen (2002). Oppgavetypen er mer utfordrende, og krever i større grad at eleven må 

vurdere og resonnere seg fram til et svar. Rapporten viser at norske elever opplever at de mer 

rutinepregete oppgavene dekkes godt av prøver, mens oppgavene som krever resonnering er 

representert i mindre grad (Kjærnsli & Olsen, 2013). 

 

Det har vært lite forskning på eksamensoppgaver i R1 i norsk skole, men i 2015 ble det 

skrevet en master ved Universitetet i Oslo som undersøkte om matematisk forståelse er noe 

som prioriteres i eksamensoppgavene. I Rossnes (2015) ble eksamensoppgaver i R1 og R2 

analysert i forhold til begrepet ”instrumentell forståelse” og ”relasjonell forståelse”. 
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Instrumentell forståelse er at eleven ved en utfordring svarer med en konkretisering, mens 

relasjonell forståelse er at eleven kan forklare sammenhengen mellom premissene i 

utfordringen og den endelige løsningen (Solvang, 1992). Resultatet av denne masteren viser 

at det var vanskelig å knytte hver oppgave til én type forståelse, men blant oppgavene som 

kunne knyttes til enten relasjonell eller instrumentell forståelse, ble et flertall knyttet til 

instrumentell forståelse (Rossnes, 2015). Det ble også sett antydninger til at innledende 

oppgaver var av instrumentell art, og at eleven har mulighet til å oppdage denne trenden ved 

å løse tidligere eksamensoppgaver (ibid). Dette gjør at eleven i større grad kan forutse hvilke 

eksamensoppgaver som kan forventes. 

 

2.7 Holdninger til bevis 
Forskning viser at affekt i matematikk er viktig. Affekt blir ofte omtalt som tanker om og 

holdninger til et fenomen. Det er vist en positiv sammenheng mellom holdning til 

matematikk og matematikkprestasjoner, men man er usikre på hva som påvirker hva 

(Hannula, 2006). Nøkkelfaktorene som beskrives som viktige i matematikk, er selvtillit og 

motivasjon (ibid). Det er tydelig at det er kritisk for elevene når oppgavene ikke har en rett-

fram-metode (ibid), som er oppgaver som kan ses i sammenheng med instrumentell 

forståelse. Oppgaver som har rett-fram-metode gjør at eleven kan bruke en formel man 

husker, og krever ingen form for resonnementskompetanse. Håndtering av følelser er dermed 

en viktig egenskap å ha når eleven møter på noe uforventet eller vanskelig i matematikk 

(ibid). 

 

Det har vært noe forskning på læreres holdninger til og synspunkt på bevis (se for eksempel 

Knuth, 2002b; Viholainen et al., 2010). Forskningen viser blant annet at lærere kjenner til 

bevisets ulike funksjoner, men holdningen til bevis som et verktøy til å lære matematikk, var 

mindre synlig. Holdninger til matematikk og synspunkt på hva matematikk er og skal være i 

undervisning, kan ses i sammenheng med lærebøkene i matematikk. Forfatterens tanker om 

hva matematikk er kan vise seg gjennom hvilket type bevis man velger å fokusere på, hvor 

mange bevis man velger å ta med og hvor fullstendig disse bevisene er. Hemmi (2010) 

gjennomførte en kvalitativ studie av tretten matematikkprofessorer og deres holdninger til 

bevis i undervisningen. Hun intervjuet de som hadde minst fem års erfaring og som hadde 

vært involvert i de grunnleggende kursene i matematikk. Hensikten med forskningen var ikke 

å finne ut hvordan de underviste bevis, men hvordan de snakket om de pedagogiske 
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aspektene rundt bevis. Funnene delte professorene i tre grupper; ”den progressive stilen”, 

”den deduktive stilen” og ”den klassiske stilen”. De tre stilene vil følgende ses i sammenheng 

med de matematiske kompetansene til Niss og Højgaard Jensen (2002).  

 

Den progressive stilen 

Professorene med holdninger innenfor den progressive stilen er kjennetegnet med sensitivitet 

ovenfor elevene. Professorene opplever at det er umulig å overføre innholdet i bevis til elever 

som ikke er interessert. De mener også at de fleste elever aldri trenger å lære det, og ønsker 

derfor å unngå bevis i størst mulig grad. Professorene innenfor den progressive stilen kan ses 

i sammenheng med problembehandlingskompetansen til Niss og Højgaard Jensen (2002). 

Professorene i den progressive stilen har fokus på beregninger, og forsøker å bruke naturlig 

språk fremfor matematiske symboler. Dette er også fokuset i 

problembehandlingskompetansen, da elevene skal mestre å stille opp og løse matematiske 

problemer (Niss & Højgaard Jensen, 2002). Det eneste professorene innenfor den progressive 

stilen mener er positivt med bevis, er overbevisningsaspektet. De mener derfor at beviset bør 

tilby dette aspektet, om det skal inkluderes i undervisningen.  

 

Den deduktive stilen 

Professorene med holdninger innenfor den deduktive stilen kjennetegnes av høyt fokus på 

bevis og formelt språk. De mener at ingenting i matematikk skal stoles på før det er bevist. 

De har også en holdning om at alle elever kan lære bevis og abstrakt tenkning, så lenge de får 

riktig presentasjon. Professorene holder frem at bevis lærer elevene ”spillereglene” i 

matematikk, samt oppfordrer dem til kritisk tenkning. Denne gruppen kjennetegnes også ved 

holdningen om at studenter bør lære litt ”virkelig” matematikk, og at alle studenter burde bli 

vant til det matematiske, formelle språket. Holdningene innenfor den deduktive stilen har 

flere kjennetegn innenfor resonnementskompetansen og tankegangskompetansen til Niss og 

Højgaard Jensen (2002), blant annet at elevene skal kunne kjenne rekkevidden til 

matematiske begrep, bruke de til å gjennomføre bevis og forstå andres matematiske utsagn. 

Synspunktet om at det formelle språket burde være i fokus, gjør at professorene i denne 

gruppen i stor grad også praktisererer symbol- og formalismekompetansen til Niss og 

Højgaard Jensen (2002). Dette fordi innholdet i symbol- og formalismekompetansen er at 

eleven skal mestre det matematiske symbolspråket, samt ha innsikt i de formelle 

”spillreglene” i matematikk.  
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Den klassiske stilen 

Den klassiske stilen inkluderer de som mener bevis er selve sjelen til matematikk, og som 

spesielt liker de bevisene som er vakre. De mener at bevis kan gi intellektuell utfordring, og 

er dermed en positiv læring også for andre enn matematikere, da det kan lære en å resonnere 

logisk. Det er samtidig en holdning om at elever har for dårlig forkunnskap og at det er for 

liten tid til å undervise bevis til elevene. Noen bevis blir likevel undervist, om en selv synes 

det er vakkert. Professorene er dermed ikke like sensitive overfor elevene som i den 

progressive stilen, da et bevis blir valgt selv om studentene ikke skjønner noen ting av det. 

Hovedmålet er å inspirere elevene ved å formidle hovedideene i beviset. Professorene med 

holdninger innenfor den klassiske stilen har dermed kjennetegn innenfor flere av de åtte 

kompetansene til Niss og Højgaard Jensen (2002). Trekkene om bevis og intellektuell 

utfordring, handler om resonnementskompetanse og noe tankegangskompetanse. Holdninger 

innenfor den klassiske stilen som tilsier at eleven har for dårlige forkunnskaper, gjør at 

fokuset kan bli noe innenfor problembehandlingskompetansen også (Niss & Højgaard Jensen, 

2002). Kommunikasjonskompetansen er synlig i alle de tre gruppene, enten det er å 

kommunisere gjennom bevis eller gjennom å løse problemer.  

 

2.8 Oppsummering 
De fleste som praktiserer matematikk har ikke bare holdninger innenfor en av stilene skissert 

av Hemmi (2010), men bærer med seg trekk fra de ulike stilene. Dette har noen konsekvenser 

for hvordan man omtaler bevis. Når man bærer med seg trekk fra de ulike stilene, har man 

ulike begrunnelser for bevis. Trekkene bidrar til holdninger og tanker om hva bevis er, 

hvorfor man skal praktisere bevis og hva det skal bidra med i undervisningen. Det kan også 

tenkes at holdningene bidrar til å sette ulike kriterier for hvordan man aksepterer et bevis. I 

hvor stor grad man bærer med seg trekk av de tre stilene skissert av Hemmi (2010), kan ha 

innvirkning på hvordan bevis presenteres i læreboken. 
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3 Metode 
I denne masteroppgaven ønsker jeg å belyse problemstillingen ”Hvilke didaktiske 

refleksjoner har tre lærebokforfattere omkring temaet bevis når det gjelder elevenes læring 

og oppbygningen av læreboken i matematikk R1?”. Forskningsspørsmålene som skal 

besvares er  

1. Hva tenker lærebokforfatter at bevisene skal bidra med for elevenes læring? 

2. Hvilke typer bevis er tatt med i læreboken? 

3. Hvilke begrunnelser har lærebokforfatter for type bevis som er valgt? 

 

Da det aldri har blitt forsket på bevis i norske lærebøker, kan denne studien bidra til å sette 

fokus på bevis i matematikk og i skolen. Lærebokforfatterne er godt kjent med norsk skole, 

læreplaner og undervisning, og denne studien kan gi innsikt om bakgrunnen for lærebokens 

oppbygning rundt temaet bevis. Metoden som er valgt er semistrukturert intervju. Styrken til 

denne metoden er at det gir rik data som beskriver temaet fra varierende aspekter, da 

lærebokforfatterne i stor grad kan bidra med aspekter de opplever relevante for oppgaven.  

 

3.1 Kvalitativt forskningsintervju 
Målet med denne oppgaven er å få dybdekunnskap om lærebokforfatternes didaktiske 

refleksjoner rundt temaet bevis i lærebøker, slik problemstillingen lyder. En kvalitativ 

tilnærming beskrives som den mest egnede metode for å få frem dybdekunnskap, da det gir 

mulighet for fyldige og detaljerte beskrivelser (Johannessen et al., 2010). Alle er bærere av 

ulike erfaringer, og kvalitativ forskning fokuserer nettopp på å forstå informantens erfaringer 

og opplevelse av verden (Kvale & Brinkmann, 2015). Lærebokforfatterne har mulighet til å 

dele sine egne synspunkter, og vise hvordan de ser på bevis i matematikk fra sitt eget ståsted 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2011).  

 

Et forskningsintervju kan ses på som en profesjonell samtale, med en viss struktur og et visst 

formål (Kvale & Brinkmann, 2015). I kvalitativ forskning skiller man gjerne mellom tre typer 

intervjuer; strukturerte intervjuer, semistrukturerte intervjuer og ustrukturerte intervjuer. Jeg 

valgte å gjennomføre semistrukturerte intervju, med en overordnet intervjuguide som 

utgangspunkt. Rekkefølgen og spørsmål kan variere fra intervju til intervju (Johannessen et 

al., 2010), noe som gjør det lettere å følge opp nye retninger samtalen tar (Kvale & 
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Brinkmann, 2015). Et semistrukturert intervju vil bidra til at informanten føler seg noe friere 

enn i et strukturert intervju med helt fastlagt intervjuguide. Dette var ønskelig for denne 

studien, slik at lærebokforfatterne også kunne ha mulighet til å ta opp det de selv ønsket å 

snakke om, og komme med sin opplevelse av det å skrive en lærebok med tanke på bevis. 

Intervjuet blir dermed mer som en samtale om en felles interesse, hvor kunnskap produseres 

av samspillet mellom intervjuer og informant (Kvale & Brinkmann, 2015). For å kunne 

komme med oppfølgingsspørsmål som er nyttige og læringsrike, er det krav til forskeren å 

være interessert og godt opplest på temaet. Gjennom mye interesse og lesing av 

forskningsartikler, opplevde jeg at jeg kunne nok om temaet til å gjennomføre et 

semistrukturert intervju. 

 

3.1.1 Utvalg av informanter 
Det er ofte vanskelig å vite når det er mange nok intervjuer, og det finnes ingen øvre grense 

for hvor mange intervjuer man kan gjennomføre (Johannessen et al., 2010). Det mest vanlige 

antallet intervjuer er 10-15 (Kvale & Brinkmann, 2015). I kurset R1 kan man velge mellom 

tre lærebøker; Aschehoug, Sinus eller Sigma. Det ble dermed naturlig i min studie å intervjue 

lærebokforfattere fra de tre ulike lærebokverkene. Jeg valgte å intervjue tre lærebokforfattere, 

én fra hvert lærebokverk. Denne måten å velge informanter kalles strategisk utvelgelse 

(Johannessen et al., 2010); først fikk jeg oversikt over de lærebokforfatterne som finnes i 

Norge, deretter valgte jeg ut personer fra målgruppen.  

 

Tre informanter var et naturlig antall informanter, både grunnet tidsrammen på masteren og 

det faktum at lærebokforfatterne i det enkelte lærebokverket samarbeider om innholdet og 

fremstillingen av boken. Det er flere medforfattere på hvert lærebokverk, noe som vil si at 

andre forfattere av samme lærebok kan ha ulike oppfatninger av bevis enn nettopp de jeg 

intervjuet. Dette vil ha innvirkning på validiteten til studien, noe jeg vil komme mer tilbake 

til senere. Utvalget kan likevel avdekke mulige felles og ulike meninger, oppfatninger og 

refleksjoner rundt bevis innenfor gruppen av lærebokforfattere i Norge. 

 

Jeg kontaktet de tre informantene per mail for å informere om studien, og forhøre meg om 

interessen til å delta i en slik studie. Én lærebokforfatter ble i tillegg kontaktet per telefon for 

mer informasjon og tidspunkt for når studien skulle gjennomføres. Inkludert i mailen ble det 

gitt et samtykkebrev, med informasjon om problemstilling og forskningsspørsmål, hvorfor 



	   29	  

jeg ønsket å forske på dette, lærebokforfatternes anonymitet og retten til å trekke seg fra 

studien til enhver tid (se vedlegg 1 og 2). Lærebokforfatterne visste derfor allerede ved første 

kontaktetablering hva studien ville inneholde. 

 

3.2 Utforming av intervjuguide 
Mine tre forskningsspørsmål ble nøkkelspørsmål i intervjuet, det vil si kjernen i 

intervjuguiden (Johannessen et al., 2010). I tillegg til disse, ble det utviklet noen 

oppfølgingsspørsmål til hvert nøkkelspørsmål, både for utdyping og i tilfelle informantene 

hadde problemer med å svare på spørsmålet. Underveis i de forskjellige intervjuene ble det 

også stilt spørsmål som ikke stod i intervjuguiden, fordi jeg fulgte de nye retningene samtalen 

tok. Det beskriver Kvale og Brinkmann (2015) som en fordel i forbindelse med 

semistrukturert intervju. Desto friere intervjuer klarer å være, desto større er muligheten for å 

få mer spontane og levende svar fra lærebokforfatterne (ibid). Avslutningsvis ble intervjuet 

avrundet med et spørsmål hvor lærebokforfatterne kunne tilføye og oppklare eventuelle 

uklarheter i intervjuet. 

 

Det ble gjennomført to prøveintervju før den endelige intervjuguiden var klar. 

Prøveintervjuene ble gjort med utgangspunkt i to lærebøker i matematikk på universitetsnivå, 

og var derfor noe annerledes enn jeg kunne forvente i intervjuene av lærebokforfattere på 

videregående nivå. Det gav meg likevel verdifull erfaring for hvordan man stiller best mulig 

spørsmål, det kom opp problemstillinger jeg på forhånd ikke kunne forutse og jeg fikk en viss 

anelse om hvor lang tid intervjuene ville ta. Flere spørsmål ble i ettertid lagt til i den 

opprinnelige intervjuguiden. Eksempler på dette er spørsmål om ytre faktorer som påvirker 

hvordan læreboken er utformet, hvilke typer bevis lærebokforfatteren tror eleven får mest ut 

av og om fremstillingen av bevis legger til rette for at eleven kan lære det selv (se vedlegg 3). 

Som uerfaren forsker fikk jeg også prøvd meg på forskerrollen. Johannessen et al. (2010) 

forklarer at manglende intervjutrening kan virke negativt på informanten, og påvirke de 

svarene man får som forsker. Treningen min gjennom prøveintervjuene gav meg innblikk i 

hvilke utfordringer som kan oppstå underveis i intervjuet. 

 

3.3 Gjennomføring av intervjuene 
Johannessen et al. (2010) poengterer at informasjonen om studien bør presenteres i 

begynnelsen av intervjuet for å rette oppmerksomheten mot temaet. Jeg valgte å gjøre dette 
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tidligere slik at lærebokforfatterne fikk betenkningstid om de ønsket å delta, og tid til å 

reflektere over forskningsspørsmålene hvis ønskelig. Jeg tok likevel frem denne 

informasjonen i begynnelsen av intervjuet i tilfelle informantene ville lese gjennom den på 

nytt, samt for å få underskrift som bekreftet samtykke og deltakelse i studien.  

 

Situasjonen rundt intervjuet er viktig for et vellykket intervju. Å la informanten bestemme 

sted for intervjuet kan hjelpe til å skape en avslappet stemning (Johannessen et al., 2010), noe 

jeg valgte å gjøre. To av intervjuene ble dermed gjennomført på veileders kontor på Blindern, 

og ett intervju ble gjennomført på informantens arbeidsplass. Det ble informert om bruken av 

lydopptaker, og muligheten for at batteriet måtte bli skiftet i løpet av intervjuet. Informantene 

virket vant med situasjonen, så vi startet intervjuene ganske raskt. Lydopptak har noe 

begrensninger i form av at den ikke tar opp ikke-verbal kommunikasjon (Johannessen et al., 

2010). En notatbok ble derfor medbragt i tilfelle situasjonen ble slik at notater ble nødvendig. 

Ved bruk av lydopptaker hadde jeg lettere for å lytte til informanten og komme med 

oppfølgingsspørsmål med tanke på at jeg hadde en semistrukturert intervjuguide. Tonefall, 

pauser og ordbruk blir også registert, som gir en følelse av dynamikken i intervjuet i ettertid 

(Kvale & Brinkmann, 2015). 

 

Jeg opplevde at alle informantene hadde klare tanker rundt temaet bevis og ønsket å dele 

disse under intervjuet. Lydopptaket hadde tydelig lyd og alt som ble sagt ble fanget opp. 

Noen av spørsmålene mine hadde en tendens til å bli litt lange, særlig de som ikke var 

forberedt på forhånd. Svarene til lærebokforfatterne ble likevel ikke hemmet av dette, da 

informantene hadde informative og grundige svar. Utfordringen ved valg av semistrukturert 

intervju, er at det krever mer av forskeren å skape en meningsfull samtale mellom intervjuer 

og informant (Johannessen et al., 2010). Dette ble særlig utfordrende da svarene var lange, og 

man som forsker måtte velge hvilke deler av svaret man skulle følge opp videre eller spørre 

om utdypelse om. Dette medførte naturlig nok at de tre intervjuene ble noe forskjellige. 

Nøkkelspørsmålene var de samme, men rekkefølgen av underspørsmålene og hvilke 

underspørsmål jeg fokuserte på ble tilpasset det enkelte intervju. Dette er et viktig aspekt i 

forhold til den senere analysen og rapporteringen (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Avslutningsvis lot jeg informanten få mulighet til å bidra med relevante temaer dersom 

ønskelig i form av spørsmålet ”Er det noe du ønsker å tilføye eller utdype før vi avslutter 

intervjuet?”. Dette bidro til at intervjuet ikke ble avsluttet før lærebokforfatterne fikk sagt alt 

de tenkte og ønsket å si i denne studien.  
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3.4 Transkribering av intervjuene 
Transkripsjonen startet kort tid etter intervjuet ble holdt, enten sammen dag eller dagen etter. 

Å transkribere en samtale, altså å gå fra verbal til skriftlig kommunikasjon, er ikke 

uproblematisk (Kvale & Brinkmann, 2015). Samtalen blir abstrahert fra det den var 

opprinnelig, og viktige faktorer slik som kroppsspråk og stemmeleie blir usynlig (ibid). På 

mange måter blir derfor transkripsjonen en delvis rekonstruksjon av intervjuet (Johannessen 

et al., 2010). Det er likevel en måte å få oversikt over intervjuet på. Hovedpoenget med å 

transkribere et intervju, er at intervjusamtalen blir strukturert når den går fra muntlig til 

skriftlig form (Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg valgte å transkribere intervjuene selv. Som 

intervjuer har jeg allerede en fortolkning av det som har blitt sagt, og jeg har innsyn i hvordan 

informanten opptredde i intervjusituasjonen. Det at jeg gjorde det i kort tid etter intervjuet, 

gjorde at jeg husket bedre det som hadde skjedd. Dette kan være verdifull erfaring i 

forbindelse med transkribering. Det gir meg også innsyn i hvordan jeg selv opptrer under en 

intervjusituasjon (Kvale & Brinkmann, 2015). Siden intervjuene ble holdt med én ukes 

mellomrom, hadde jeg mulighet til å endre hvordan jeg opptrådte som forsker fra intervju til 

intervju. Dersom jeg i transkrisjonsprosessen la merke til noen elementer jeg burde forbedre, 

var jeg påpasselig med dette i neste intervju. Det vil si at jeg var ferdig å transkribere intervju 

nummer én før jeg gjennomførte intervju nummer to, og jeg var ferdig å transkribere intervju 

nummer to før jeg gjennomførte intervju nummer tre. 

 

Kvale og Brinkmann (2015) poengterer at det ikke finnes noe fasitsvar på hvordan man skal 

transkribere intervjuene, og hvor mye av det verbale man velger å overføre til skriftlig. Jeg 

valgte å transkribere alt som ble sagt under intervjuet, men unnlot å dokumentere 

transkripsjonskonvensjoner slik som tonefall, trykk på ord og overlapping av intervjuer og 

informant. Dette fordi det ikke vil ha innvirkning på analysen, da jeg er ute etter meningen 

med det de sier og refleksjonene rundt temaet bevis. Hvordan informantene uttrykker seg vil 

ikke ha betydning i analysen. Jeg valgte likevel å ta med tenkeord slik som ”eh” og pauser, 

for å poengtere i de skriftlige filene at informantene trengte betenkningstid. Det vil likevel 

ikke synes i analysen, og kunne derfor vært unnlatt.   
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3.5 Analyse 
Ordet analyse betyr ”å dele opp noe i biter eller elementer” (Kvale & Brinkmann, 2015), i 

mitt tilfelle å dele opp intervjumaterialet i biter for å få oversikt over innholdet. Det er flere 

måter man kan analysere på. Den opprinnelige planen var å ha en ren teoridrevet analyse. Jeg 

prøvde derfor først å kode alle intervjuene teoretisk med koder fra allerede eksisterende teori. 

Til dette valgte jeg rammeverket til Niss og Højgaard Jensen (2002). Underveis i kodingen la 

jeg merke til at det var aspekter jeg ikke fikk fanget opp, og så dermed behovet for et 

rammeverk til. Valget falt på å bruke en abduktiv tilnærming, som er en strategi hvor man 

både bruker induksjon og deduksjon (Thagaard, 2013). Å ha en induktiv tilnærming til 

forskningsmaterialet, vil si å ha grunnlag i det empiriske materialet, mens å ha en deduktiv 

tilnærming, vil si å ha grunnlag i begreper og teorier fra tidligere forskning (Nilssen, 2012). 

Ved å benytte meg av en abduktiv tilnærming, bruker jeg en blanding av etablert teori og 

egen empiri. Jeg utarbeidet derfor egne koder og kategorier som har utgangspunkt i 

datamaterialet, samtidig som jeg benyttet meg av et allerede etablert rammeverk av Niss og 

Højgaard Jensen (2002). En liknende tilnærming bruker Dickerson og Doerr (2014) i sin 

artikkel. De intervjuet 17 erfarne lærere på videregående skole for å se på deres syn på 

pedagogiske aspekter ved et bevis. De kodet først induktivt og deretter deduktivt. I 

beskrivelsen deres forklarer de at de deduktive kodene på et vis ble forfinet og sett i lys av de 

induktive kodene. Dette var tilfellet med meg også, fordi jeg så noen sammenhenger mellom 

de induktive og deduktive kodene. De kodene dette gjaldt ble dermed styrket da de allerede 

fantes i ekstern teori, og overlappen mellom de gav flere nyanser til datamaterialet.  

 

For å utvikle koder og kategorier med utgangspunkt i datamaterialet, benyttet jeg meg av en 

tre-stegs-prosess beskrevet av Nilssen (2012). Denne består av åpen koding, aksial koding og 

selektiv koding, en kodingsprosess inspirert av ”grounded theory”. Her er hovedpoenget er å 

ha en induktiv tilnærming til forskningsmaterialet (ibid). Prosessen er beskrevet i 3.5.1.  

 

I den deduktive tilnærmingen valgte jeg å benytte meg av rammeverket til Niss og Højgaard 

Jensen (2002). Flere av kompetansene beskrevet i rammeverket til Niss og Højgaard Jensen 

(2002) blir direkte eller indirekte nevnt opptil flere ganger av lærebokforfatterne, som 

grunnlag til å beskrive elevenes læring gjennom bruk av bevis. Dette gav meg muligheten til 

å beskrive hvilken innvirkning de matematiske kompetansene har på hvorfor 

lærebokforfatterne velger de bevisene de gjør i læreboken. Jeg får også muligheten til å se 
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sammenheng mellom dette rammeverket og mine egne koder utarbeidet av datamaterialet.  

Dette rammeverket ble dermed brukt i den avsluttende runden med koding (se figur 6). 

Prosessen er beskrevet i 3.5.3. 

 

3.5.1 Induktiv tilnærming 
Åpen koding 

Da jeg var ute etter lærebokforfatteres didaktiske refleksjoner, vil en meningsfortetting være 

en god start på analysen av de transkriberte intervjuene. Under meningsfortettingen forkortet 

jeg uttalelsene til kortere setninger og temaer, hvor meningen med det de sa kom tydelig fram 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Dette kan likne litt på det Nilssen (2012) kaller ”åpen koding”. 

Åpen koding innebærer at man leser gjennom filene på jakt etter hva uttalelsene kan fortelle 

deg (ibid), hvor selve kodingen gjør det mulig å organisere datamaterialet inn i temaer som er 

relevante for den videre analysen. Som forsker som ønsker å besvare forskningsspørsmålene, 

er det nesten umulig å se helt bort fra min egen forforståelse og ønske. For å unngå 

forforståelsen i størst mulig grad, forsøkte jeg å la teksten presentere seg selv (Nilssen, 2012). 

I denne prosessen så jeg etter meninger og temaer jeg selv ikke hadde tenkt på som en faktor 

når man skriver et lærebokverk. I tillegg leste jeg mye forskningslitteratur på forhånd, for å 

være bevisst min egen forforståelse som omhandler språk og begreper. Fordi man ser verden 

gjennom begrepene man har til rådighet (Nilssen, 2012), var det viktig å etablere et ordforråd 

som inneholdt begreper som allerede finnes i ekstern teori tilknyttet dette forskningsområdet. 

Dette ble gjort for å bevare troverdigheten under analysen. Den første kodingen gav meg 

mange ulike koder, noe Nilssen (2012) forklarer at er svært vanlig. De transkriberte filene ble 

lest flere ganger, i håp om å finne flere skjulte meninger. Til slutt talte jeg hvor mange ganger 

de forskjellige kodene var i hvert enkelt intervju og sammenliknet i hvor stor grad de var 

utbredt hos de tre informantene. På denne måten fikk jeg bedre oversikt over intervjuene, 

hvilke begrunnelser som gikk igjen hos alle og hvilke begrunnelser som bare opptrådte hos 

en informant. Noen av kodene funnet i den åpne kodingen, er ikke blitt en del av 

kodeverktøyet for denne oppgaven. Begrunnelser for dette kommer i 3.5.2. Kodene jeg mener 

besvarer problemstillingen min i størst grad, er presentert i figur 4.  

 

Aksial koding 

Det neste steget i kodingsprosessen er aksial koding, som innebærer å gruppere kodene i 

underkategorier (Nilssen, 2012). Disse kategoriene vil gi mer oversikt over temaet som 
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forskes på. Ved utformingen av intervjuguiden, hadde jeg en klar plan på hva jeg ønsket å 

forske på. Jeg ser at mine underkategorier i all hovedsak er knyttet til mine tre 

forskningsspørsmål, men formulert på en noe annerledes måte; oppbygning av læreboken, 

innvirkende aspekter for oppbygning av læreboken og didaktiske perspektiver på bevis. Disse 

fant jeg ved å gruppere kodene fra den åpne kodingen. Det var flere koder som ikke passet 

innunder disse tre kategoriene, som dermed ikke ble brukt i analysen. Et eksempel er ”krav 

fra universitetet”, som er begrunnelser i form av hvilke kunnskaper universitetet ønsker at en 

elev skal ha når man går ut av videregående skole. Dette ville ikke svart direkte på 

problemstillingen min, og ble derfor vurdert bort. Begrunnelser for hvilke koder som ble tatt 

bort, er gjort i 3.5.2. 

 

Selektiv koding 

Det siste steget Nilssen (2012) beskriver i denne type analyse, er selektiv koding. Formålet 

med dette steget er å finne kjernekategorien i de transkriberte filene (ibid). Dette steget gav 

meg to kjernekategorier, som er ”lærebokutforming” og ”elevenes læring”. Dette er naturlig 

da problemstillingen min delvis omfatter lærebokutforming og begrunnelser for dette, og 

delvis elevenes læring med tanke på temaet bevis. Selv om disse to delene påvirker hverandre 

i stor grad, er likevel oppgaven todelt. Gjennom hele prosessen har jeg hatt problemstillingen 

og forskningsspørsmålene mine i bakhodet. Dette var utgangspunktet mitt for intervjuene og 

analysen. Det er derfor ingen overraskelse at det var problemstillingen min som ble de to 

hovedkategoriene jeg fant gjennom kodingsprosessen. De tre kodingsstegene medførte 

følgende koder og kategorier:  
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Koder Underkategorier	   Hovedkategorier	  

Fra formelle bevis til 

forklaring og visualisering 

	  
Oppbygningen	  av	  

læreboken	  

	  
	  
	  
	  
	  
Lærebokutforming	  

Bevis er bare for noen 

elever 

Tidsaspekt 	  
	  
Innvirkende	  aspekter	  for	  

oppbygning	  av	  
læreboken	  

Læreplanen 

Eksamensordningen 

Lærerrollen 

Matematikkens egenart 	  
	  
Didaktiske	  perspektiver	  

på	  bevis	  
	  

	  
	  

Elevenes	  læring	  Matematisk forståelse 

Motivasjon 

 
Figur 4. Koder, underkategorier og hovedkategorier. 
 

Noen av kodene i tabellen kunne vært plassert under andre underkategorier enn det som er 

valgt. Koden ”Bevis er bare for noen elever” kunne for eksempel vært plassert i 

underkategorien ”Didaktiske perspektiver på bevis”, da denne koden på mange måter 

omhandler om elevene lærer noe av bevis. Koden er likevel vurdert til å være i kategorien 

”Oppbygningen av læreboken”, fordi den har innvirkning på hvilke bevis som er valgt i 

læreboken. Nettopp fordi koder kan plasseres innenfor flere kategorier, vil det i analysen 

vises sitater innenfor en kategori, som kunne vært sitater innenfor en annen kategori. Mye av 

grunnen er fordi tanker om elevenes læring påvirker lærebokutformingen, og at disse to 

kategoriene overlapper i noe grad. Dette vil diskuteres i kapittel 5, hvor jeg ser på den todelte 

problemstillingen som en helhet.  

 

Følgende presenteres utdrag fra intervjuene som belyser innhold til kodene utviklet i den 

åpne kodingen:  
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Kode Utdrag	  

Fra formelle bevis til 

forklaring og 

visualisering 

Nei,	  for	  altså,	  bevis	  er	  jo	  flere	  ting.	  En	  forklaring	  er	  jo	  
også	  på	  en	  måte	  et	  bevis,	  hvert	  fall	  hvis	  den	  er	  noenlunde	  
generell.	  […]	  Det	  er	  mange	  ganger	  […]	  at	  det	  greier	  seg	  
med	  en	  forklaring.	  	  

Bevis er bare for 

noen elever 

Ja,	  det	  er	  klart	  at	  en	  del	  av	  de	  mer	  kompliserte	  bevisene	  
…	  den	  svakeste	  delen	  av	  elevgruppen	  har	  veldig	  lite	  
utbytte	  av	  dem,	  egentlig.	  	  

Tidsaspekt […]	  i	  de	  norske	  læreplanene,	  så	  er	  det	  veldig	  mye	  emner.	  
Det	  betyr	  at	  de	  legger	  an	  til	  å	  være	  en	  overfladisk	  
behandling.	  Og	  så	  kommer	  bevis	  inn	  […]	  Og	  hvis	  man	  skal	  
få	  skikkelig	  tak	  på	  den,	  og	  hvis	  eleven	  skal	  ha	  glede	  av	  
det,	  så	  er	  det	  vanskelig	  med	  en	  overfladisk	  behandling.	  	  

Læreplanen [Bevis],	  det	  er	  ikke	  noe	  vi	  har	  valgt	  [å	  ta	  med	  i	  
læreboken],	  det	  er	  noe	  vi	  må	  forholde	  oss	  til,	  for	  det	  står	  i	  
læreplanene.	  	  

Eksamensordningen Bare	  gir	  man	  det	  [bevis]	  i	  en	  oppgave,	  så	  betyr	  det	  
egentlig	  at	  enten	  har	  elevene	  blankt	  eller	  så	  har	  de	  full	  
skår.	  Og	  det	  er	  en	  dårlig	  vurderingssituasjon	  til	  eksamen.	  
Så	  bevis	  er	  egentlig	  vanskelig	  å	  gi	  som	  vurdering	  i	  
skriftlig	  eksamen.	  	  

Lærerrollen Hvis	  det	  ikke	  gjennomgås	  i	  klassen,	  og	  på	  en	  måte	  …	  altså	  
nå	  gis	  jo	  ikke	  de	  større	  formelle	  bevisene	  på	  eksamen,	  
bare	  for	  å	  si	  det	  sånn	  som	  det	  er,	  så	  vil	  det	  bare	  bli	  tatt	  
inn	  hvis	  læreren	  sier	  at	  akkurat	  på	  tentamen,	  for	  den	  
lager	  jeg,	  så	  da	  får	  dere	  et	  bevis.	  	  

Matematikkens 

egenart 

På	  en	  måte	  så	  må	  de	  –	  bør	  de	  –	  vite	  matematikkens	  
natur,	  kjenne	  til	  den	  logiske	  oppbyggingen.	  For	  det	  synes	  
jeg	  alle	  har	  krav	  på,	  at	  de	  ikke	  bare	  liksom	  skal	  få	  
beskjed	  om	  at	  ”sånn	  er	  det,	  så	  skal	  du	  gjøre	  det	  og	  det”.	  	  

Matematisk forståelse Det	  hører	  med	  til	  det	  å	  lære	  matematikk.	  Å	  forklare	  eller	  
skjønne	  hvorfor	  reglene	  er	  som	  de	  er.	  Og	  nå	  sier	  jeg	  
sjønner	  og	  ikke	  bevise	  fullt	  ut,	  for	  man	  må	  balansere	  det	  
litt	  mot	  hva	  elevene	  får	  til.	  	  

Motivasjon [At	  eleven]	  kommer	  fremover	  i	  matematikken,	  [skjønner]	  
hvordan	  den	  har	  utviklet	  seg.	  Det	  tror	  jeg	  vil	  være	  
motiverende	  for	  en	  del	  elever,	  og	  de	  vil	  ha	  stor	  glede	  av	  
det.	  

Figur 5. Utdrag fra intervjuene som beskriver kodene som er brukt.  
 

Hvordan jeg har kodet de ulike sitatene er en personlig vurdering. Noen sitater kan bli kodet 

på flere måter, og det er ikke sikkert at en annen forsker ville ha kodet likt som meg. Dersom 

et sitat faller mellom to koder, har jeg vurdert hva som kan være hovedmeningen med sitatet 

og kodet ut fra dette. Et eksempel på et slik sitat er under koden ”Lærerrollen” og sitatet  
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Hvis det ikke gjennomgås i klassen, og på en måte … altså nå gis jo ikke de større 
formelle bevisene på eksamen, bare for å si det sånn som det er, så vil det bare bli tatt inn 
hvis læreren sier at akkurat på tentamen, for den lager jeg, så da får dere et bevis.  
 

Dette er et sitat som både kunne blitt kodet som ”Eksamensordningen” og ”Lærerrollen”. Da 

sitatet ikke inneholder direkte vurdering av bevis til eksamen, men heller fokuserer på at 

læreren selv er nødt til å gjennomgå bevis i timen dersom elevene skal få trening, ble det 

vurdert til koden ”Lærerrollen”. Et annet eksempel er under koden ”Motivasjon” og sitatet 

”[At eleven] kommer fremover i matematikken, [skjønner] hvordan den har utviklet seg. Det 

tror jeg vil være motiverende for en del elever, og de vil ha stor glede av det”. Dette sitatet 

kunne også blitt kodet som ”Matematikkens egenart”, da første delen omhandler at eleven 

skal lære seg hvordan matematikken har utviklet seg og er bygd opp. Denne 

lærebokforfatteren mener at eleven kan oppleve motivasjon dersom han eller hun får innsikt i 

det matematiske hierarkiet, og det ble derfor vurdert til å omhandle motivasjon og ikke 

direkte matematikkens egenart. Fordi flere av sitatene kan kodes på flere måter, forsøkte jeg 

også gjennom kodingen å vise bredde i svarene til lærebokforfatterne. Da mange sitater er 

knyttet til koden ”Matematikkens egenart”, mens sitater knyttet til koden ”Motivasjon” er 

nevnt færre ganger, var det dermed også naturlig å kode sitatet som ”Motivasjon”. 

 

3.5.2 Fra kategori til analyse 
Etter at jeg grupperte de ulike kodene jeg hadde utarbeidet fra datamaterialet, var ikke alle 

kodene relevante for min problemstilling. Dette gjelder den induktive tilnærmingen. Fordi jeg 

gjennomførte semistrukturerte intervjuer, tok intervjuene noe forskjellig retning. Dette 

medførte at noen koder funnet i intervjuene ikke ville besvart min tre forskningsspørsmål. 

Eksempler på slike koder er ”krav fra universitetet”, ”differensieringsproblem i norsk skole”, 

”endring i pensum” og ”sideantall”. Dette er faktorer som kan ha innvirkning på valg av 

bevis i lærebøkene, og kunne absolutt være interessant å se nærmere på. Men da det ikke var 

fokus i intervjuene, var det begrenset informasjon rundt disse aspektene. Koden ”motivasjon” 

derimot, var en kode som først falt bort, men som i senere tider ble tatt inn igjen i analysen. 

Grunnen til dette er fordi den ene lærebokforfatteren nevnte motivasjon, nysgjerrighet og 

interesse flere ganger i intervjuet, og kan muligens ha vært et avgjørende aspekt i valg av 

bevis for dette lærebokverket. Til tross for at ingen av de andre lærebokforfatterne nevnte det, 

var dette begrepet såpass utbredt i det ene intervjuet at det måtte få plass i analysen under 

kategorien ”Elevenes læring”.   
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3.5.3 Deduktiv tilnærming 
Som nevnt har jeg benyttet meg av rammeverket til Niss og Højgaard Jensen (2002), hvor 

kodene brukt i analysen er de matematiske kompetansene belyst i rammeverket (se figur 6). 

Kodene i dette rammeverket går noe over i de induktive kodene, mye grunnet at flere av disse 

kompetansene indirekte blir brukt til å begrunne hvorfor de ulike bevisene er valgt til 

læreboken. Spesielt resonnementskompetansen og symbol- og formalismekompetansen ser 

man trekk av i de induktive kodene. Et eksempel på dette er sitatet ”Men så er det jo litt at 

når du skal lære matematikk, så hører det med faktisk også å forklare hvorfor tingene er som 

de er”. Resonnementskompetanse innebærer at eleven skal kunne uttenke og gjennomføre 

uformelle og formelle resonnementer, og dette sitatet kunne dermed blitt kodet som denne 

kompetansen. Det kunne samtidig blitt kodet som ”Matematisk forståelse”, for dersom eleven 

evner å forklare hvorfor noe er sant i matematikk eller avdekke de bærende ideene i et bevis, 

har eleven forståelse for hvorfor matematikken er slik den er (Hanna & Villiers, 2008). 

Symbol- og formalismekompetanse innebærer å ha innsikt i karakteren av og ”spillreglene” 

for formelle matematiske systemer. Denne kategorien er sterkt bundet sammen med koden 

”Matematikkens egenart”, som skal gi eleven innsikt i det matematiske hierarkiet og 

sammenhenger i matematikk. Et eksempel på en slik overlapp er sitatet ”For det er klart det 

er viktig, at eleven skjønner oppbygningen, logisk tenkning, at det fører til nye ting som man 

kan få ut av setninger. Kommer fremover i matematikken, hvordan den har utviklet seg”. 

Dette sitatet viser symbol- og formalismekompetanse i form av å ha innsikt i hvordan 

matematikken har utviklet seg, og dermed også ha kjennskap til ”spillreglene” for det 

matematiske systemet. Det kunne også blitt kodet som ”Matematikkens egenart” fordi denne 

koden inneholder hvordan man etablerer det matematiske hierarkiet. Selv om rammeverket i 

noe grad går over i de induktive kodene, har jeg likevel valgt å bruke det i tillegg. Dette fordi 

rammeverket beskriver tydeligere hvilke flere egenskaper ved bevisene som influerer 

elevenes læring.  
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Figur 6. Matematiske kompetanser. Hentet fra Niss og Højgaard Jensen (2002, s. 45).  
 

Kodene i dette rammeverket er de ulike kompetansene beskrevet i selve rammeverket. Denne 

kodingen var den siste, og jeg hadde allerede god innsikt i intervjuene og hadde dermed noen 

tanker om hvilke koder som kom til å bli fremtredende. Jeg startet likevel med å lese 

gjennom alle tre intervjuene på nytt, uten å notere i margen. Deretter tok jeg for meg ett og 

ett svar i intervjuene, og vurderte om jeg kunne kode en eller flere av kompetansene i hvert 

enkelt svar. Det viste seg at flere av kompetansene ofte ble nevnt i hvert svar. Dette er 

naturlig da flere av kompetansene går over i hverandre og har sammenheng. Da jeg var ferdig 

med å streke under setninger som tilhørte de ulike kompetansene, samlet jeg alle sitatene 

innenfor de forskjellige kompetansene for å få en oversikt over hvilke kompetanser som går 

igjen i begrunnelsene til de tre lærebokforfatterne. Følgene presenteres utdrag fra intervjuene 

som kan beskrive meningen til de ulike deduktive kodene:  
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Kategori Utdrag fra intervjuene 

Resonnementskompetanse En forklaring er jo også på en måte et bevis, hvis den i hvert 

fall er noenlunde generell. Også er det de rent formelle 

bevisene som liksom utgjør den andre ytterkanten. Og vi har 

med … har med begge deler. 

Symbol- og  

formalismekompetanse 

Og den har vi tatt utdypet. Og hvorfor har vi det? Jo, for den 

utledningen gir trening i algebra. Ikke bare trening i algebra, 

men med symboler. Og symbolregning nå har jo blitt 

viktigere med den nye eksamensordningen. 

Kommunikasjonskompetanse Nei, det er klart, de får nok mest ut av det som … som på en 

måte kommer som en forklaring underveis som en ganske 

naturlig del av oppbyggingen av stoffet. 

Hjelpemiddelkompetanse Fordi at det her med analyse og å få til å regne, det blir en 

sånn der pc-jobb etter hvert, da. Så når vi må sette inn hodet 

vårt, det er mer i sånne logiske ting, altså. 
Figur 7. Utdrag fra intervjuene som beskriver kategoriene som er brukt. 
 

I figur 7 vises eksempler fra intervjuene til hver kode brukt i analysen. Enkelte koder var ikke 

synlig i intervjuene, og jeg har dermed valgt å ikke beskrive disse kodene i metodekapitlet. 

Dette vil bli drøftet i kapittel 4. Hvordan jeg har vurdert sitatene til de ulike kodene, blir en 

personlig vurdering. Jeg vil derfor presentere vurderingen min av to sitater brukt i figur 7. 

Utdraget som illustrerer kategorien resonnementskompetanse ble valgt fordi denne kategorien 

innebærer blant annet at eleven skal kunne følge og bedømme et matematisk resonnement, 

vite og forstå hva et bevis er. I utdraget fra intervjuet ligger det at eleven skal kunne skjelne 

mellom en generell forklaring og et rent formelt bevis, noe som tydelig faller under 

resonnementskompetansen (se 2.2). I utdraget som er kodet som 

kommunikasjonskompetanse, påpeker lærebokforfatterne at vedkommende hele tiden har 

fokus på den som er leseren av læreboken. All form for matematikk er på en eller annen måte 

kommunikasjon, men spesielt for kommunikasjonskompetanse er fokuset på at det er en 

avsender og mottaker av det matematiske innholdet. Lærebokforfatteren i dette tilfellet 

opplever at eleven mest sannsynlig får mer ut av forklaringer enn bevis, noe som blir brukt 

som begrunnelse for hvorfor de har valgt å inkludere forklaringer i den naturlige 

oppbyggingen av lærestoffet. Denne tanken fra lærebokforfatteren gir eleven mulighet til å 
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uttrykke seg på forskjellige nivåer av teoretisk eller teknisk presisjon av et fenomen i 

matematikk, som også er karakteristisk for kommunikasjonskompetanse.  

 

3.5.4 Fra kategori til tolkning 
Enhver analyse består av både koding og tolkning. Etter at koder, kategorier og temaer er 

funnet, er det opp til forskeren selv å tolke det som opprinnelig var fortellingen (Nilssen, 

2012). Dette gjøres ved å forklare og ramme inn ideene sett i lys av relevant teori (ibid). Uten 

tolkning gir ikke dataene mening, og det er opp til meg som forsker å forsøke å beskrive 

meningen i intervjuene jeg har gjennomført. Det er etter at koding er gjennomført man kan se 

mønstre, sammenhenger og ulikheter i datainnsamlingen. Hele prosessen fra koding til 

kategorisering til tolkning, er farget av min teoretiske kunnskap, samt min egen erfaring og 

forforståelse (Nilssen, 2012). Min teoretiske kunnskap fungerer som et fortolkende 

rammeverk som hjelper meg til å forstå det forskningsdeltakerne forteller i intervjuene (ibid).  

 

3.5.5 Hemmis kategorier. Holdninger til matematikk. 
I etterkant av analysen har jeg brukt Hemmi (2010) sin artikkel til å gi en presentasjon av 

lærebokforfatterne. Artikkelen skisserer tre kategorier med holdninger og syn på bevis i 

matematikk og undervisning; den progressive stilen, den deduktive stilen og den klassiske 

stilen (se 2.7). Presentasjonen er et utfall av analysen, og er kun brukt til å skille de tre 

lærebokforfatterne fra hverandre og gi et innblikk i deres syn på bevis i matematikk. Denne 

kategoriseringen har dermed ikke hatt invirkning på den øvrige analysen.  

 

Da kategoriseringen ble gjort etter analysen, hadde jeg allerede dannet meg et bilde av i hvor 

stor grad de tre lærebokforfatterne viste holdninger som falt inn under de tre kategoriene 

Hemmi (2010) beskriver. Jeg leste likevel gjennom alle tre intervjuene på nytt, før jeg 

kategoriserte hvert enkelt svar, om mulig, innenfor den kategorien det hørte hjemme. Sitatene 

til lærebokforfatterne er dermed teoretisk kategorisert, og er ikke kategorier som har vokst ut 

fra datamaterialet selv. Etter kategoriseringen talte jeg hvor mange av besvarelsene som 

tilhørte innenfor de ulike holdningene Hemmi (2010) skisserer, og kunne dermed ha en 

formening om i hvilken grad lærebokforfatterne hører hjemme innenfor hver kategori. Jeg har 

valgt å inkludere denne siste analysen, da holdninger til bevis kan ha innvirkning på hvilke 

begrunnelser man har til utforming av lærebok, og syn på elevenes læring når det gjelder 

bevis. Det skal derfor være mulig å kjenne igjen holdningene til lærebokforfatterne i kapittel 
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4. Følgende presenteres utdrag fra intervjuene som kan beskrive kategoriene ”den deduktive 

stilen” og ”den klassiske stilen”. Dette var de to holdningene som var synlig i intervjuene. 

 

Kategori Utdrag 

Den deduktive stilen Det [bevis] har jo også en veldig mye større oppgave; det å 

lære elevene opp til å … ja, ting skal bevises. 

Den klassiske stilen Så da gjorde vi om på det. Og det går rett og slett på å vite 

hvor det enkleste eller fineste beviset er. 
Figur 8. Utdrag fra intervjuene som beskriver kategoriene som er brukt. 
 

3.6 Studiens kvalitet 
For å evaluere kvalitativ forskning, brukes gjerne begreper som pålitelighet, troverdighet, 

overførbarhet og bekreftbarhet (Johannessen et al., 2010). Disse begrepene kom som en 

respons på et ønske om kreativ og frigjørende kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 

2015). De mye brukte begrepene validitet, reliabilitet og generalisering, som blant annet er 

brukt i kvantitativ forskning, ble dermed erstattet av de nye (ibid). I denne oppgaven vil 

Johannessen et al. (2010) sine begreper pålitelighet, troverdighet, overførbarhet og 

bekreftbarhet brukes for å diskutere kvaliteten og etikken knyttet til studiens forskning.  

 

3.6.1 Pålitelighet 
Pålitelighet erstatter det mer brukte ordet reliabilitet, og setter fokus på hvilken data som 

brukes, hvordan de samles inn og hvordan de bearbeides (Johannessen et al., 2010). I en 

studie med bruk av intervju er dette vanskelig. Dersom en annen forsker gjennomfører 

intervjuet på samme måte som meg, vil resultatene være annerledes på grunn av egen 

forforståelse og tolkning av det som blir sagt. Kunnskapen som blir til i samspillet mellom 

intervjuer og informant vil også mest trolig ikke være lik dersom intervjuet gjennomføres på 

nytt. Dette fordi jeg som forsker påvirker informanten til en viss grad grunnet det 

asymmetriske maktforholdet mellom intervjuer og informant (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Det er jeg som forsker som bestemmer tema, definerer intervjusituasjonen, stiller spørsmål, 

beslutter hvilke spørsmål som følges opp og er den som avslutter samtalen (ibid). Derfor bør 

forsker prøve å beskrive så langt det er mulig alle steg og valg som er gjort i forskningen, for 

at leser kan vurdere om gjennomførelsen er pålitelig. Dette gjelder blant annet å beskrive 

hvordan intervjuinformasjonen er systematisk kontrollert, og hvordan ens egne fordommer og 
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subjektivitet har innvirkning (Kvale & Brinkmann, 2015). Selv om jeg har gjennomført 

semistrukturerte intervjuer, har jeg likevel hatt rammer i intervjusituasjonen i form av 

intervjuguide. Alle tre informantene har blitt spurt om de samme nøkkelspørsmålene og 

underspørsmålene. Det eneste som endret seg fra gang til gang, var rekkefølgen på 

spørsmålene og oppfølgingsspørsmålene, samt de ulike temaene som lærebokforfatterne selv 

la vekt på. Mine egne fordommer og subjektivitet vil alltid ha innvirkning på hvordan jeg 

som forsker velger å legge opp intervjuguiden, men jeg opplever ikke at dette hadde 

innvirkning under selve intervjuet. Da lærebokforfatterne bidro med egne synspunkter og 

relevante temaer for studien, fulgte jeg opp disse synspunktene med spontane spørsmål. Dette 

er tydelig i transkripsjonen. Eksempler på dette er spørsmål som ”Omfattende. Tenker du på 

mengde sider eller er det bare at det blir for teknisk?” og ”Hvorfor har dere sett behovet for 

at det må være med nå når det ikke har vært med tidligere? Er det noen grunn for det?” Jeg 

lot dermed ikke mine egne tanker om studien styre intervjuet i så stor grad at informantene 

ikke fikk ytret sine egne meninger. Gjennom å transkribere intervjuene selv, anser jeg at jeg 

også har ivaretatt informasjonen i intervjuet på best mulig måte, fordi jeg hadde mulighet til å 

koble transkripsjonen opp mot det som skjedde i intervjuet.  

 

3.6.2 Troverdighet 
Troverdighet viser til ordet validitet eller setningen ”måler vi det vi tror vi måler?” 

(Johannessen et al., 2010). I kvalitative studier kan man se om framgangsmåter og funn 

reflekterer virkeligheten av det som studeres (ibid), altså om det er sammenheng mellom 

fremgangsmåter i forskningen, bearbeiding av datamaterialet og resultat. Troverdighet er 

dermed sentralt i alle deler av forskningsprosjektet. Jeg har i delkapittel 3.5 grundig beskrevet 

hvordan jeg har bearbeidet datamaterialet, og hvordan jeg har valgt ut hvilke koder jeg skulle 

bruke videre i analysen. I tillegg til dette har jeg forsøkt å beskrive hvordan jeg har vurdert 

enkelte uttalelser i intervjuene til å falle innenfor den koden de gjorde, da noen sitater kunne 

blitt kodet innenfor ulike koder. Dette for å overbevise leseren om at forskningen er 

gjennomført på en troverdig måte.  

 

Underveis i forskningsprosessen har jeg også vært bevisst min egen rolle som forsker, og 

hvordan jeg kan ha påvirket studien. Dette omtaler Cohen et al. (2011) som en 

validitetstrussel, da forsker kan vinkle forskningsdataen dit hen som er ønskelig. Som forsker 

har man interesse for område, hypoteser og tanker om hva man ønsker å finne ut. Jeg har 
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forsøkt å ikke la intervjuene eller analysen bli påvirket av mine egne holdninger. Dette har 

jeg gjort ved å stadig se etter skjulte meninger i datamaterialet, nye begrunnelser for hvorfor 

læreboken er utarbeidet slik den er og temaer som jeg på forhånd ikke hadde forventet ble 

diskutert. I min presentasjon og drøftning av datamaterialet (se kapittel 4), benytter jeg ofte 

direkte sitat for å vise leseren hva som kommer direkte fra informantene, og hva jeg selv har 

vurdert og tolket. Dette for å gjøre leseren bevisst på hva som er min tolkning og vurdering 

underveis i analysekapitlet. Bevissthet rundt min egen påvirkning både under intervjuet, i 

transkriberingen og i analysen har gjort at jeg som forsker har vært kritisk til det jeg har 

tolket og kodet. Dette bidrar til å øke oppgavens troverdighet. En viss forforståelse kommer 

man likevel ikke unna i kvalitativ forskning, da mine erfaringer påvirker analysen. Dette 

medfører at selv om jeg har vært kritisk til min egen tolkningsprosess, vil en annen forsker 

mest sannsynlig ikke tolke svarene helt likt som meg. 

 

En annen viktig faktor som kan true validiteten i kvalitativ forskning, er ”reactivity”. Dette 

beskriver Cohen et al. (2011) som at intervjuobjektet blir observert i et intervju, og at dette 

har innvirkning på dataen man får. Jeg opplevde at mine informanter hadde tatt bevisste valg 

i forbindelse med utforming av læreboken, da begrunnelsene de gav var tydelige. Det kunne 

tenkes at en slik intervjusituasjon hadde påvirket til å ”pynte på” svarene, da disse tre 

læreverkene er hovedlæreverkene i Norge. De er kjent med at jeg skal forske direkte på deres 

refleksjoner rundt oppbygningen av læreboken, og dermed også vurdere og tolke det de sier. 

Dette kan føre til et visst ubehag. Men alle tre informantene henviste stadig vekk til 

lærerboken, noe som forteller meg at det de sier stemmer overens med hvordan det står 

skrevet i læreboken. De virket også avslappet og trygge i intervjusituasjonen, så det at 

informantene ble intervjuet hadde tilsynelatende ikke innvirkning på de tanker og valg de har 

gjort rundt temaet bevis.  

 

3.6.3 Overførbarhet 
I kvantitative analyser snakker man gjerne om generalisering av forskning, fordi man har et 

relativt stor utvalg. I kvalitativ forskning er utvalget såpass lite at man heller snakker om 

overførbarhet (Johannessen et al., 2010). Overførbarhet omhandler om hvorvidt man som 

forsker klarer å etablere nye beskrivelser, begreper, fortolkninger og forklaringer som kan 

komme til nytte andre steder enn selve fenomenet som forskes på (ibid).  
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Antallet informanter i studien er under det anbefalte antallet intervjuer. I denne studien kan 

jeg styrke overførbarheten ved å generalisere i form av teori. Denne formen for 

generalisering tar utgangspunkt i den teoretiske forståelsen av fenomenet som studeres 

(Grønmo, 2004). Teoretisk generalisering har to formål; å utvikle begreper og teorier som 

antas gjeldende for hele universet, eller å studere utvalgte enheter for å utvikle en helhetlig 

forståelse av den større gruppen (ibid). Jeg velger i denne oppgaven å se på lærebøker i R1 

med fokus på temaet bevis, og sikter på å skape en teoretisk forståelse av temaet bevis i 

lærebøker som muligens kan være gjeldende også for lærebøker innenfor andre nivåer av 

matematikk.  

 

Kvale og Brinkmann (2015) påpeker at fyldige beskrivelser i større grad kan gjøre studien 

overførbar. I analysedelen av oppgaven har jeg nøye beskrevet vurderinger jeg har gjort 

underveis, samt hvordan jeg har benyttet meg av analyseverktøyet valgt for denne oppgaven. 

Der jeg har vært i tvil om hvordan jeg skal kode et sitat, har jeg begrunnet dette underveis i 

analysen ved å forklare hvilke koder jeg vurderte for sitatet, samt hvordan jeg kom til en 

konklusjon. Dette øker også troverdigheten for studien. En liknende studie har ikke blitt 

gjennomført på lærebokforfattere i Norge, og jeg har dermed mulighet til å skape nye 

beskrivelser og forklaringer sett i lys av allerede eksisterende teori. Jeg opplever at 

lærebokforfatternes tanker rundt bevis i læreboken for R1 i stor grad kan overføres til 

matematikk R2. Dette fordi de to fagene bygger på hverandre, og fordi det er mange av de 

samme elevene som tar R2. Jeg kan likevel ikke gjøre studien overførbar for 

lærebokforfattere i matematikk, da det er stor sannsynlighet for at lærebokforfattere har ulike 

refleksjoner angående bevis i matematikk. Utvalget mitt er for lite for å kunne gjøre dette. 

Det kan trolig være store ulikheter i tankegangen til ulike norske lærebokforfattere, og også 

mellom norske og utenlandske lærebokforfattere.  

 

3.6.4 Bekreftbarhet 
Bekreftbarhet i kvalitativ forskning omhandler i hvor stor grad forskningen kan bekreftes av 

andre forskere (Johannessen et al., 2010). Det er viktig at funnene er et resultat av 

forskningen, og ikke av forskerens subjektive holdninger (ibid). Jeg som forsker må derfor 

være svært kritisk til egne holdninger i forbindelse med fortolkningen av data. Min studie vil 

ikke bekrefte funn fra tidligere forskning på dette området, og vil dermed ikke få økt 

bekreftbarhet av den grunn. Det er så vidt meg bekjent ikke vært forsket på 
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lærebokforfatteres tanker og refleksjoner rundt temaet bevis i utlandet heller, og det vil derfor 

ikke være et sammenlikningsgrunnlag med internasjonl forskning. Jeg har likevel forsøkt å 

knytte funn i intervjumaterialet med tidligere forskning på bevis i skole og utdanning, og å 

reflektere rundt aspekter som ikke er synlig i intervjumaterialet. I disse tilfellene har jeg 

beskrevet at min forforståelse hadde forventet dette, og dermed redegjort for hvilke 

antakelser jeg hadde i forkant av intervjuet. Forforståelse beskriver Johannessen et al. (2010) 

som en faktor som kan påvirke fortolkningen gjort i analysen, og ved å kommentere disse 

tilfellene, har jeg bidratt til at oppgaven har fått økt bekreftbarhet. Jeg har også vært 

påpasselig med å grunngi alle tolkninger jeg har gjort, vurdert sitat fra de ulike 

lærebokforfatterne opp mot hverandre slik at leseren kan skimte forskjeller og likheter selv, 

samt brukt direkte sitat slik at leser kan se at resultatene er et funn av forskningen, og ikke av 

mine egne subjektive holdninger.  

 

Johannessen et al. (2010) belyser at forskeren bør beskrive alle trinn i forskningsprosessen, 

slik at en annen forsker kan gjennomføre studien på samme måte. Jeg har konsekvent 

beskrevet når og hvordan jeg har tolket de ulike intervjuene, samt i hvilken rekkefølge jeg har 

brukt de ulike analyseverktøyene. Det er lite trolig at en forsker vil kunne bekrefte studien 

med helt like resultater, da min tolkning farger resultatet. Men prosessen vil kunne 

gjennomføres på nytt, og kan også vurderes av leser. 

 

3.6.5 Forskningsetikk  
Det er en rekke etiske vurderinger og overveielser som kommer til syne i et slikt prosjekt som 

dette. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH, 

2006) har utgitt retningslinjer for etiske vurderinger man bør ta i betrakning ved 

gjennomføring av et forskningsprosjekt.  

 

Det første man må tenke på i forbindelse med en intervjusituasjon, er kravet om 

konfidensialitet. Dette påpeker også Cohen et al. (2011) som et viktig perspektiv; at intervjuet 

ikke skal ødelegge for informanten. For å ivareta dette på best mulig måte, er det kun jeg som 

har hatt tilgang til lydfilene fra intervjuene. De transkriberte filene er det bare veileder og 

meg selv som har hatt tilgang til. Det er aldri blitt registert persondata og alle lydfilene er blitt 

bevart på et sikret område. Alle tre har også fått informasjon om studien med problemstilling 

og forskningsspørsmål, og har selv valgt å delta. Før prosjektet ble det formulert et 
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samtykkebrev hvor informanten fikk bekreftet anonymitet og mulighet for å trekke seg fra 

studiet til enhver tid. Det ble også informert om rammene for oppgaven, og hva dataen skulle 

brukes til. Dette er to krav NESH presiserer i sine retningslinjer som svært viktige før et 

forskningsprosjekt settes i gang. Kravet om konsesjon og meldeplikt er også relevant for 

denne oppgaven. Norsk senter for forskningsdata (NSD) ble kontaktet for å konfirmere om 

prosjektet var meldepliktig, noe det ikke var. Jeg har likevel fulgt retningslinjene til 

Personvernombudet for forskning. 

 

I en intervjustudie er det alltid viktig å sikre informantenes anonymitet så godt det er mulig. 

Dette er en studie med tre personer, hvis tanker er synlig i læreverkene. Studien reflekterer 

disse tankene, som kan gjøre spørsmålet om anonymitet litt mer krevende. Det er også få 

lærebokforfattere i norsk skole for matematikk R1, og man kan dermed se trekk av 

synspunkter dersom man er en bekjent av en av de tre informantene. Jeg har derfor valgt å gi 

lærebokforfatterne pseudonym som skal bidra til å sikre anonymiteten, samt utelukket hvilket 

lærebokverk den enkelte informant har vært med på å skrive. I tillegg omtaler jeg 

lærebokforfatterne med ”han” fordi ”en lærebokforfatter” er hankjønn. Dette er bidrag til å 

sikre anonymitet. 

 

Maxwell (2013) belyser at etikken bør synes i alle stadiene av forskningsarbeidet. I mitt 

prosjekt er det særlig i intervjusituasjonen etikken bør vurderes nøye. NESH (2006, s. 11) 

formulerer dette som ”krav om respekt for menneskeverdet”, og er noe som hele tiden bør 

komme først i forbindelse med forskning. Utformingen av intervjuguiden bør gjøres med 

hensyn til dette, da spørsmålene ikke skal krenke informanten på noe som helst måte. Jeg 

formulerte spørsmålene åpne, slik at informanten selv kunne velge hvordan han ville svare på 

spørsmålet. Dersom informanten ikke ville svare på et spørsmål, gikk jeg raskt videre til et 

nytt spørsmål.  

 

Forskeren i kvalitativ forskning har stor innflytelse på forskningsetikken. Det er viktig at 

forsker har en refleksiv holdning for å kunne tolke dataene på riktig måte (Cohen et al., 

2011). Refleksivitet i dette tilfellet, er at jeg er bevisst min egen rolle i samhandling med 

deltakere, teori og selve prosjektet. Cohen et al. (2011) påpeker videre at forskeren er et 

menneske, og dermed tolker på bakgrunn av tidligere erfaringer og personlige motiver. 

Utgangspunktet for denne masteren, er en interesse som har utviklet seg over et par år, og jeg 

har dermed opparbeidet meg tanker og personlige meninger om dette temaet. Jeg opplever at 
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jeg som forsker klarer å holde mine egne tanker atskilt fra det informantene sier, og også se 

begrunnelsene fra deres synspunkt. Dette fordi jeg i analysen stadig har sett etter skjulte 

meninger i det informantene beskriver, for å se etter relevante temaer jeg selv i forkant ikke 

var klar over. På denne måten har jeg unngått å bare se etter de begrunnelsene som stemmer 

med min egen forforståelse. Jeg fulgte også opp med spørsmål når informantene bidro med 

de temaene jeg ikke hadde forberedt gjennom intervjuguiden, for å ytterligere la de få 

mulighet til å begrunne deres synspunkt. 
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4 Analyse 
Problemstillingen min er todelt. Først tar jeg for meg elevenes læring og deretter 

begrunnelser for hvordan læreboken er bygd opp. Disse to delene har stor innvirkning på 

hverandre, fordi elevenes læring er mye av grunnen til at læreboken er oppbygd slik den er. 

Jeg har likevel valgt å se på de to delene hver for seg for å skape et system i analysen. Det 

falt også naturlig da kategoriseringen min gav to hovedkategorier; elevenes læring og 

lærebokutforming. Jeg vil først analysere elevenes læring, før jeg ser på lærebokutformingen. 

I kapittel 5 vil jeg se på de to temaene som en helhet. 

 

Gjennom arbeidet med intervjuene og analysen fremkommer det både likheter og forskjeller 

mellom lærebokforfatterne. Alle som kjenner til bevis i matematikk har noen 

grunnholdninger til bevis som farger begrunnelsene rundt dette temaet. Dette gjelder også 

lærebokforfatterne. De har flere fellestrekk i det de begrunner, men de vekter disse trekkene 

noe forskjellig. De snakker fra sitt didaktiske ståsted, og dermed blir begrunnelsene rundt 

temaet bevis også forskjellig. I denne analysen er hensikten å vise variasjon og bredde i 

temaet bevis, å vise hvilke begrunnelser som er de sterkeste for de tre informantene og å vise 

hvilke begrunnelser som ikke går igjen hos alle lærebokforfatterne. Da dette er kvalitativ 

forskning, vil jeg kun generalisere i form av teori, ved å se om det finnes aspekter i mitt 

datamateriale som også beskrives i annen forskning.  

 

Hemmi (2010) skisserer i sin forskning tre ulike holdninger man kan ha til bevis, men sier 

samtidig at de aller fleste har trekk innenfor flere holdninger. Kategoriene hun kommer frem 

til er ”den progressive stilen”, ”den deduktive stilen” og ”den klassiske stilen”. Den 

progressive stilen favner de som mener at elever ikke trenger å lære seg bevis og at 

hovedpoenget med matematikk er å lære seg å gjennomføre utregninger. Mye av 

begrunnelsene for denne holdningen er at elevene er redde for bevis og ikke interessert i å 

lære det. Den deduktive stilen favner de som mener bevis i matematikk er svært viktig, både 

med tanke på å lære sammenhenger, tenke kritisk og det matematiske språket. Begrunnelsene 

for denne holdningen er at elever ønsker å lære dette og at alle etter hvert vil lære seg abstrakt 

tenkning og bevis. Den klassiske stilen favner de som mener bevis er sjelen til matematikk, 

altså det mest sentrale i all matematikk, men som mener elevene har for dårlig forkunnskap 

og at det er mangel på tid til å lære seg bevis grundig. Bevis blir dermed bare gitt dersom de 

er vakre og kan gi en intellektuell utfordring.  
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4.1 Presentasjon av lærebokforfatterne 
Her vil jeg presentere lærebokforfatterne og gi innsikt i hvor de havner innenfor Hemmi 

(2010) sine kategorier. Ingen av lærebokforfatterne havner under en kategori, men har trekk 

innenfor ulike kategorier. Grunnlaget for mitt ønske om å presentere lærebokforfatterne 

gjennom kategoriene til Hemmi (2010), er at lærebokforfatternes grunnholdninger til bevis 

kan ha hatt innvirkning på hvordan læreboken har blitt utformet. Tegn på holdningene deres 

vil derfor mest sannsynlig vises i analysekapitlet.  

 

Mest deduktiv 

Lærebokforfatteren Mest Deduktiv er plassert i denne kategorien fordi vedkommende har 

flest begrunnelser som passer innenfor den deduktive stilen. Dette er synlig gjennom hans 

kommentarer om at bevis kan ”styrke forståelsen av akkurat det de holder på med der og da” 

og ”det å lære elevene opp til å … ja, ting skal bevises”. Dette sammenfaller med Hemmi 

(2010) sine punkter om at alt skal bevises og at bevis hjelper til å lære sammenhenger i 

matematikk. Mest Deduktiv problematiserer også at datamaskinen tar over for mye av 

beregningene elevene før måtte gjøre for hånd, og poengterer derfor at ”det blir mer og mer 

viktig det her med hvorfor mer enn hvordan”. Selv om han har flest holdninger inn under den 

deduktive stilen, omtaler han ikke vanlige trekk i kategorien som at alle elever er interesserte 

i bevis, at abstrakt tenkning er like enkelt som konkret tenkning og at alle vil skjønne bevis 

etter hvert. Dette er trekk som karakteriserer den deduktive stilen (Hemmi, 2010), men altså 

ikke Mest Deduktiv. Samtidig viser informanten gjennom utsagn at han har flere holdninger 

som hører hjemme innenfor den klassiske stilen. Dette viser seg gjennom sitater som handler 

om at mange elever er svake i matematikk og at ”den svakeste delen av elevgruppen har 

veldig lite utbytte av dem, egentlig”. Han sier også at ”de [bevis] er ofte ikke egnet for å ta i 

felles klasse”, da ”det er ikke alltid det er så veldig gunstig bruk av tid”. Dette er tydelige 

trekk innenfor den klassiske stilen (Hemmi, 2010). Mest deduktiv viser derimot ikke 

holdninger som at rigor ikke er så viktig i bevis, at hovedpoenget er å gi de bærende ideene i 

beviset og at en bruker de bevisene en selv liker, som også er holdninger karakteristisk for 

den klassiske stilen (Hemmi, 2010). Mest deduktiv er dermed en god blanding av den 

deduktive stilen og den klassiske stilen, men hans tydelige holdning om at all matematikk 

skal bevises gjør at han betegnes som Mest Deduktiv av de tre lærebokforfatterne. 

 



	   51	  

Mest klassisk 

Lærebokforfatteren Mest Klassisk viser i størst grad holdninger innenfor den klassiske stilen. 

Dette kommer til syne gjennom tanker om å ta med ”litt morsomme bevis” som muligens kan 

”pirre litt nysgjerrighet også, til å få interesse for matematikk”. I tillegg blir det sagt at det er 

et skille mellom elevene om de synes bevis er spennende eller ikke, og at mange av bevisene 

i boken dermed er ment for de aller flinkeste innenfor matematikk. Dette blir belyst gjennom 

tanker om at ”elevene har egentlig ikke noe særlig grunnlag for å kunne følge med et 

deduktivt bevis” og at ”hvis eleven skal ha glede av det, så er det vanskelig med en 

overfladisk behandling. Det betyr at det tar tid. Og det har man jo ikke”. Dette er alle trekk 

som karakteriserer den klassiske stilen (Hemmi, 2010). Mest Klassisk har også trekk som 

hører hjemme under den deduktive stilen. Eksempler på dette er at Mest Klassisk mener at 

elevene bør kjenne til matematikkens egenart og den logiske oppbygningen, samt at bevis 

skal ”prøve å hjelpe dem [elevene] videre oppover [i kunnskapsnivå]”, slik han sier i 

intervjuet. Han mangler likevel sentrale deduktive holdninger om at alle elever er interesserte 

i matematikk, at abstrakt tenkning er like enkelt som konkret tenkning og at alle etter hvert 

vil skjønne bevis (Hemmi, 2010). Dette gjør at tankegangen til Mest Klassisk plasseres mest 

innenfor den klassiske stilen, da begrunnelsene hans i størst grad er holdninger innenfor 

denne kategorien. 

 

Midt Mellom 

Lærebokforfatteren Midt Mellom viser i stor grad klassiske trekk, men har også en god del 

holdninger innenfor den deduktive stilen. De klassiske trekkene kommer til syne gjennom 

hans tanker om at bevis som er ”det enkleste eller fineste beviset” heller blir fokusert på enn 

bevis som er tekniske. Han fokuserer også på at elevene skal ”skjønne og ikke bevise fullt ut, 

for man må balansere det litt mot hva elevene får til”. Et slikt utsagn kan ses i sammenheng 

med å vise hovedideer i et bevis, som er et typisk klassisk trekk. Midt Mellom poengterer 

også at ”noen elever vil greie å lese gjennom og skjønne det. Det er klart. Men du skal nå 

flest mulig, da”, og at bevis derfor blir for vanskelig for noen. Dette er alle trekk ved den 

klassiske stilen (Hemmi, 2010). Han har samtidig et stort fokus på at all matematikk skal 

bevises eller forklares, og at elevene skal forstå hvordan matematikken er bygd opp gjennom 

ordene ”ja, det er for forståelse. Og rett og slett for å forstå hvordan matematikk er bygd 

opp”. Det blir også nevnt at ”vi ønsker jo at elevene skal lese det, og at læreren skal 

gjennomgå det”. Midt Mellom har dermed klare trekk fra den deduktive stilen som 

omhandler matematikkens egenart og at elevene skal få forståelse gjennom bevis, men viser 
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ikke de deduktive holdningene som omhandler at alle elever er interesserte i bevis, at bevis 

bør bli innført tidlig i skolegangen og at det er stor fokus på høy grad rigor (Hemmi, 2010). 

Midt Mellom viser flest begrunnelser innenfor den klassiske stilen, men fokuserer samtidig i 

større grad på deduktive begrunnelser enn Mest Klassisk. Da han viser jevnt antall trekk med 

Mest Klassisk og Mest Deduktiv, er han plassert midt mellom de to andre lærebokforfatterne.  

 

Den progressive stilen 

I intervjuene kommer kun to av stilene presentert av Hemmi (2010) til syne. Hemmi (2010) 

skisserer også den progressive stilen, som i korte trekk går ut på å prøve å unngå bevis i størst 

mulig grad. Det kan være to grunner til at den progressive stilen ikke kommer frem i 

intervjuene; enten har ikke lærebokforfatterne trekk innenfor denne stilen eller så kom det 

ikke fram gjennom spørsmålene i intervjuguiden (se vedlegg 3). Da jeg i denne oppgaven 

fokuserer på temaet bevis, legger jeg ikke opp til at lærebokforfatterne får vise holdninger 

innenfor den progressive stilen. Det kan bety at dersom lærebokforfatterne har holdninger 

som sammenfaller med den progressive stilen, så ville det ikke blitt synlig i mine intervju. I 

og med at det står i læreplanen at bevis skal være med i opplæringen for R1, er det ingen 

sannsynlighet for at bevis ikke er inkludert i læreboken. Dermed kan det være at 

lærebokforfatterne selv har trekk av den progressive holdningen, men at dette blir skjult med 

tanke på lærebokutformingen og det faktum at ingen av de tre informantene kan velge bort 

bevis. 

 

Oppsummering 

De tre lærebokforfatterne er plassert på et kontinuum mellom den deduktive stilen og den 

klassiske stilen. Alle tre lærebokforfatterne har trekk innenfor de to stilene, men i ulik grad. 

Dette kan resultere i at lærebokforfatterne er opptatt av like fenomener, men at de presenteres 

ulikt med tanke på deres individuelle preferanser.  

 
Figur 9. Lærebokforfatterne Mest Deduktiv, Midt Mellom og Mest Klassisk. 
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4.2 Elevenes læring 
Elevenes læring er et premiss for å skrive lærebok, og ikke et resultat av hvordan læreboken 

er utformet. Lærebokforfatterens syn på og tanker om elevenes læring, er en grunnleggende 

faktor til hvordan læreboken er utformet. Dette vil også synes i analysen, da noen av 

begrunnelsene til elevenes læring går igjen i begrunnelsene til hvorfor læreboken er utformet 

slik den er. 

 

4.2.1 Didaktiske perspektiver på bevis 
Didaktiske perspektiver på bevis er en kategori som skal gi innblikk i hva lærebokforfatterne 

tenker at bevis kan lære elevene. På spørsmålet ”Hva tenker du at bevisene skal bidra med 

for elevene?” er det hovedsakelig tre ting som blir nevnt; matematikkens egenart, forståelse 

og motivasjon.  

 

Matematikkens egenart og matematisk forståelse 

Matematikkens egenart og forståelse i matematikk er to koder som tilsynelatende er knyttet 

tett sammen hos lærebokforfatterne. De har likevel blitt skilt i to koder, for å bevare det 

spekteret av sitater og begrunnelser som er et utfall av intervjuene. Koden ”Matematikkens 

egenart” er en mer overordnet kode for utsagn om hvordan bevis gir innsikt i hvordan man 

etablerer det matematiske hierarkiet (Hemmi, 2010), mens koden ”Matematisk forståelse” i 

større grad rommer utsagn om hvordan bevis kan gi direkte forståelse for hvorfor en gitt 

setning er sann (Hanna & Villiers, 2008). Mest Deduktiv omtaler det på følgende måte 

Det er to ting [bevis skal bidra med for elevene]. Noen ganger så er bevis med på å 
styrke forståelsen av akkurat det de holder på med der og da, men det har jo også en veldig 
mye større oppgave; det å lære elevene opp til å .. ja, ting skal bevises. Og ikke bare få slengt 
en påstand i boka, uten begrunnelser. Så det er en del av matematikkens oppgave; å lære 
elevene opp til at ting skal bevises. 
 

Formuleringen ”ting skal bevises. Og ikke bare få slengt en påstand i boka, uten 

begrunnelser” har blitt kodet som ”Matematikkens egenart”. Jamføre diskusjonen rundt ”Hva 

er et bevis?” (2.1), er det tydelig at hovedpoenget med bevis for matematikere er å se 

sammenhenger i matematikk for å etablere et valid argument for at en gitt setning er sann, 

samt vise hvorfor den gitte setningen er sann. Mest Deduktiv mener at enhver påstand skal ha 

begrunnelse. Dette utsagnet har stor sammenheng med det Tall et al. (2012) beskriver som 

hovedpoenget med bevis, nemlig at man skal etablere et valid argument for at en gitt setning 

er sann. Mest Deduktiv skiller også selv mellom ”Matematikkens egenart” som noe 
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overordnet og ”Matematisk forståelse” som noe som skal styrke forståelse av et gitt tema 

eleven holder på med der og da. Dette er trekk som også er synlig hos de to andre 

lærebokforfatterne, som bidro til at å beholde de to kodene atskilt ble vurdert som mest 

hensiktsmessig.  

 

Mest Klassisk begrunner blant annet hvorfor bevis er nyttig for elevene med de to følgende 

sitatene: ”På en måte så må de – bør de – vite matematikkens natur, kjenne opp den logiske 

bygningen” og ”Noen formler er jo logiske, slik at flinke elever kan … hvis de har vært med i 

beviset hvert fall, så er det lettere å assosiere og se liksom hvordan formelen er og hva som 

er naturlig”. Her er det første sitatet kodet som ”Matematikkens egenart”, nettopp fordi Mest 

Klassisk nevner den logiske oppbygningen til matematikken og selv nevner matematikkens 

natur som noe elevene bør ha innsikt i. Det siste sitatet er kodet som ”Matematisk forståelse” 

fordi lærebokforfatteren forklarer at bevis kan gi forståelse for hvorfor formelen er slik den 

er. I det siste sitatet sier Mest Klassisk også at bevis ”Bare er for noen elever”, som er en 

kode som begrunner oppbygningen av læreboken. Her ser man at begrunnelser for elevenes 

læring har linjer til lærebokens oppbygning (se 4.3). Dette er også et sitat som er med på å 

plassere denne lærebokforfatteren som Mest Klassisk, jamføre diskusjon i 4.1, grunnet 

holdningene om at bevis stort sett er for de sterkeste elevene.  

 

Midt Mellom belyser også at matematikkens egenart og forståelse er to grunner til å 

inkludere bevis i læreboken for R1. Han oppsummerer de to kodene i sitatet ”Ja, det er for 

forståelsen. Og rett og slett for å forstå hvordan matematikk og sånt er bygd opp”. De tre 

lærebokforfatterne er dermed helt enige i disse to begrunnelsene for hvordan bevis kan bidra 

til elevenes læring, og belyser det også på ganske lik måte. Dette er to begrunnelser som gjør 

at alle de tre lærebokforfatterne har deduktive trekk i seg, fordi de bruker matematiske 

begrunnelser til hvorfor elevene bør lære bevis (Hanna & Villiers, 2008). Det derimot ingen 

av de nevner, er de grunnene Dawson (2006) påpeker i sin artikkel. Han beskriver at 

matematikere stadig beviser teori på nye måter for å se etter hull og mangler i argumenter, 

oppdage nye resonnementer og demonstrere nyttigheten av ulike metoder. Grunnene belyst 

av Dawson (2006) kan også være nyttige for elever i form av at man får trent hjernens evne 

til å tenke kreativt, resonnere på nye måter og derfor få enda større innsikt i hvordan det 

matematiske hierarkiet fungerer. Det er mulig at slike begrunnelser ligger i det å ha innsikt i 

matematikkens egenart, men ingen av lærebokforfatterne nevner eksplisitt hva det vil si å ha 

innsikt i den logiske oppbygningen til matematikken. Derfor er det ikke mulig å inkludere 
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slike begrunnelser i det lærebokforfatterne sier, selv om den etablerte teorien trekker frem 

flere ulike grunner til at matematikere praktiserer bevis. Dette er begrunnelser jeg bedømmer 

som nyttige også for elever i matematikk, og som jeg i forkant hadde trodd ville blitt diskutert 

i intervjuene.  

 

”Matematisk forståelse” og ”Matematikkens egenart” blir videre utdypet av to av 

lærebokforfatterne. Midt Mellom påpeker at ”du må et stykke på den veien for å lære liksom 

at det er en bakgrunn for det du gjør”, at man som elev bør ha kjennskap til hvor 

matematikken kommer fra. I tillegg sier Mest Klassisk at  

Hvis man ikke har vært med på utledningen og skjønt bakgrunnen for formelen, så må 
man pugge den. Å pugge ting som man ikke skjønner sammenhenger på, det skal jeg fortelle 
deg at er vanskeligere enn å pugge ting man ser sammenhenger på og føler at dette har en 
mening.  
 

Dette er to sitater som begge er kodet som både ”Matematisk forståelse” og ”Matematikkens 

egenart”. Grunnen er fordi Midt Mellom ikke tydelig forklarer hva ”et stykke på den veien” 

betyr. Det kan bety å ha innsikt i sammenhenger i matematikken eller det kan omhandle et 

spesielt bevis. Det ble dermed vurdert til å passe til begge kodene. Dette gjelder også det 

andre sitatet, som kan omhandle matematikkens egenart gjennom fokuset på sammenhenger 

til andre bevis eller forståelse dersom det gjelder sammenhenger i et enkelt bevis. Dette er 

dermed et eksempel på at de to kodene kan ha noe uklare skiller mellom seg, da innsikt i 

matematikkens egenart på mange måter også betyr å ha forståelse i matematikk. 

 

Motivasjon 

Mest Klassisk nevner motivasjon og interesse som en grunn for å bruke bevis i matematikk, 

og at dette dermed kan ha et positivt innspill på elevenes læring. Dette aspektet blir ikke 

nevnt av de to andre lærebokforfatterne. Selv om bevisets ulike funksjoner er omtalt flere 

steder i forskningslitteraturen, for eksempel som forklaring (Hanna, 2000), overføring 

(Hemmi & Löfwall, 2009) og problemløsning (Weber, 2005), er bevis som motivasjon et 

aspekt som ikke blir omtalt i stor grad i forskningslitteraturen. Mest Klassisk beskriver at 

bevis kan ”kanskje pirre litt nysgjerrighet også, til å få interesse for matematikk.” Han 

forklarer også at ”fra mitt synspunkt så dreier alt seg i skolen om motivasjon. Få elevene 

motivert til å jobbe. Motivert til å lære formler”, et sitat som kan belyse hvordan bevis kan 

bidra til interesse for å lære formler. I eksisterende teori er det muligens det estetiske 

perspektivet på bevis som har størst innvirkning på motivasjon, noe som blant annet er et 
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bidrag til den klassiske stilen kategorisert i Hemmi (2010) sin artikkel. Her belyses det at 

kraften til beviset og det vakre i beviset kan inspirere elevene. Mest Klassisk nevner at 

dersom han har et valg, så velger han å inkludere det fineste beviset i læreboken. Om elevene 

får den samme estetiske opplevelsen som Mest Klassisk, er vanskelig å avgjøre uten å 

intervjue elevene. Montano (2013) drøfter i sin bok at vurderingen om et bevis er vakkert er 

opp til den enkelte. I tillegg poengterer De Villiers (1990) at beviset må medføre en slags 

personlig selvrealisering for å verdsette arbeidet. Han skriver at eleven må oppleve at 

utholdenheten hans i møte med beviset fører til en mental aktivitet som gjør at man setter pris 

på beviset. Denne mentale aktiviteten vil jeg tro kan skje når eleven er i ferd med å forstå 

beviset, som igjen fører oss til de to begrunnelsene gitt over; å ha kjennskap til 

matematikkens egenart og ha matematisk forståelse. Dersom eleven ikke får oppleve den 

mentale aktiviteten ut fra å lese beviset, vil muligens eleven heller ikke oppleve det estetiske 

perspektivet Mest Klassisk omtaler. Bevisets eleganse blir dermed en individuell vurdering 

av den som leser beviset. 

 

4.2.2 Matematiske kompetanser 
Underveis i intervjuene nevner alle tre forfatterne flere ganger hvordan bevis kan bidra til å 

øke de matematiske kompetansene Niss og Højgaard Jensen (2002) omtaler. Fordi jeg i 

intervjuene ikke kommenterte eller spurte om kompetansene, bruker ikke lærebokforfatterne 

de nøyaktige kompetansene når de snakker om oppbygningen av læreboken og elevenes 

læring. Likevel er det tydelig at flere av kompetansene indirekte blir brukt til å beskrive 

hvorfor lærebokforfatterne har valgt å utforme læreboken slik de har gjort, samt hvilken 

innvirkning det kan ha på elevenes læring. Da det eneste temaet for intervjuet var bevis, er 

det naturlig at det er resonnementskompetansen som blir mest omtalt. Denne kompetansen 

innebærer at eleven skal forstå bevis og mestre å følge formelle og uformelle resonnementer. 

I tillegg til resonnementskompetanse blir symbol- og formalismekompetansen, 

kommunikasjonskompetansen og hjelpemiddelkompetansen brukt for å begrunne 

lærebokforfatternes valg. 

 

Resonnementskompetansen 

Resonnementskompetansen kommer til syne flere steder i alle tre intervjuene. Blant annet 

sier Midt Mellom at ”En forklaring er jo også på en måte et bevis, hvis den hvert fall er 

noenlunde generell. Også er det de rent formelle bevisene som liksom utgjør den andre 
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ytterkanten”. Dette kan tyde på at lærebokforfatteren ønsker å vise eleven de ulike formene 

for bevis man har og forskjellen på formelle og uformelle resonnementer. Dette er 

beskrivende punkter for resonnementskompetansen (Niss & Højgaard Jensen, 2002). Så 

lenge forklaringen Midt Mellom omtaler ikke er deduktiv og formell, vil den gå under 

uformelle resonnementer. Forklaringen kan likevel aksepteres som et fullverdig bevis, om 

den gir forståelse og signifikans (Hanna, 1990). Valget om å ta med ulike former for bevis, 

belyses også av Mest Deduktiv som sier ”Det skal være begge deler. Men de mer formelle 

bevisene, de står plassert på slutten av delkapitlene, mens de mer forklarende bevisene de 

står liksom i den logiske sammenhengen”. Dette aspektet belyser Hemmi (2006) i sin 

doktorgradsavhandling ved å diskutere hvordan og i hvor stor grad elevenes forståelse blir 

påvirket av forklaringen underveis i beviset, og om eleven i det hele tatt evner å følge 

resonnementet. Dette kan forstås som en begrunnelse for hvorfor Mest Deduktiv har plassert 

de mer forklarende bevisene i den logiske sammenhengen.  

 

Det er tydelig i de tre intervjuene at lærebokforfatterne er kjent med at elever sliter med bevis 

og bevisføring, noe også Knuth (2002a) viser i sin forskning. Mest Klassisk forteller blant 

annet at 

Vi starter et sted hvor vi gjør beviset bare med forklaring. Men så vet vi at mange 
elever har problemer med å lese tekst, og følge en tekst, det er også tungt. Og så tar vi 
etterpå beviset med implikasjon. […] Også ber vi elevene se litt på de to fremstillingsmåtene 
og se hva de føler er lettest å følge.  
 

Dette er et eksempel på at lærebokforfatterne er kjent med at elever synes at bevis er 

vanskelig, og derfor varierer sine fremstillingsmåter. Ved å gjøre dette gir de eleven mulighet 

til å trene på resonnementskompetansen, da elevene får eksempler på formelle og uformelle 

resonnementer, og dermed kan se likheter og ulikheter ved disse. Da 

resonnementskompetansen er hovedkompetansen når man diskutere bevis i matematikk, vil 

denne kompetansen synes i flere av de andre kodene i denne analysen. 

 

Resonnementskompetansen kan på mange måter overlappe kodene ”Matematikkens egenart” 

og ”Matematisk forståelse”. Grunnen til dette er at resonnementskompetansen innebærer at 

eleven skal kunne følge formelle og uformelle resonnementer, samt vite forskjellen på disse. 

Når man mestrer dette, har man innblikk i matematikken egenart og hvordan det matematiske 

hierarkiet er bygd opp. Dersom eleven klarer å følge et resonnement, kan eleven også se 

sammenhenger i matematikk som dermed kan gi forståelse til en matematisk regel. Et 
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eksempel på dette er sitatet av Mest Klassisk ovenfor, hvor han forklarer at lærebokverket 

først gjør beviset ved forklaring, før lærebokverket viser det samme beviset ved implikasjon. 

Dette sitatet belyser at lærebokverket gir eleven forklaring for hvorfor en gitt regel er sann, 

og kunne dermed blitt kodet som ”Matematisk forståelse”.  Til tross for at kodene overlapper 

hverandre, er koden ”Resonnementskompetanse” likevel valgt å ta med, fordi den tydeligere 

beskriver at bevis skal være en del av opplæringen til eleven for at eleven skal bli matematisk 

kompetent. 

 

Symbol- og formalismekompetansen 

Denne kompetansen kommer til syne flere steder i intervjuene, da den omhandler at eleven 

blant annet skal kunne betjene symbolholdige utsagn og uttrykk, samt ha innsikt i 

”spillreglene” for formelle matematiske systemer (Niss & Højgaard Jensen, 2002). Denne 

kompetansen har sammenheng med koden ”Matematikkens egenart” og det at eleven skal 

kjenne til den logiske oppbygningen til matematikken. Mange av resultatene har blitt tatt 

fram gjennom de foregående kodene, og vil ikke bli ytterligere kommentert. I dette avsnittet 

vil jeg derfor utdype det som naturlig ikke blir belyst gjennom koden ”Matematikkens 

egenart” (se 4.2.1). 

 

Karakteristisk for denne kompetansen er å ha innsikt i ”spillreglene”, å kunne avkode 

symbol- og formelspråk, samt å kunne oversette mellom symbolholdig matematiske språk og 

naturlig språk (Niss & Højgaard Jensen, 2002). Mest Klassisk påpeker nettopp dette med 

symboltrening, og at bevis kan hjelpe til å øke kompetansen i å mestre symbolspråket. Mest 

Klassisk har vurdert en spesiell utledning til å være nyttig i læreboken fordi 

For den utledningen gir trening i algebra. Ikke bare trening i algebra, men med 
symboler. Og symbolregning nå har jo blitt viktigere med den nye eksamensordningen. 
Elevene må venne seg til å tenke, til å regne med symboler. 
 

Her beskriver Mest Klassisk at det nevnte beviset muligens kan gjøre elevene bedre rustet til 

eksamen. Begrunnelsen går dermed ikke direkte på at eleven skal bli bedre til bevis eller 

symbolbruk, men hvordan bevis kan bidra til å mestre andre områder av matematikken bedre.   

 

Kommunikasjonskompetansen 

Å ha kommunikasjonskompetanse innebærer at man skal forstå og fortolke forskjellige typer 

matematiske utsagn, som kan være visuelle, skriftlige eller muntlige (Niss & Højgaard 

Jensen, 2002). Omtale av ulike fremstillingsmåter av bevis gjør 
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kommunikasjonskompetansen synlig flere steder i intervjuene. Sitatet ”Vi må gjøre en del 

ting her som gjør at vi gjør det … altså vi gjør det mulig for elevene, flest mulig elever å være 

med på det. Og det betyr at vi legger til forklaringer og visualiseringer der hvor det er 

mulig” fra Mest Klassisk viser hvordan ulike måter å kommunisere matematikk på kan treffe 

ulike elever. Siden elevene har ulike forkunnskaper, møter de også ny informasjon på 

forskjellig måte (Helland et al., 2010). Det kan tyde på at Mest Klassisk mener det er lettere 

for de fleste elever å møte former for bevis som har mindre fokus på det formelle språket. 

Dette vises gjennom hans svar på spørsmål om visualisering i læreboken: ”Ja, for de ser! 

Altså da er man ikke avhengig av den logiske oppbygningen, med implikasjoner og 

tankegang. Du ser det. Du ser det for deg. Og kan bruke geogebra til å se liksom hva som 

skjer”.  

 

I og med at all form for matematikk er en form for kommunikasjon, kan 

kommunikasjonskompetansen overlappe flere av de andre kompetansene (Niss & Højgaard 

Jensen, 2002). Det som likevel skiller den fra de andre kompetansene er at det er en avsender 

og en mottaker (ibid). I dette tilfellet er det henholdsvis lærebok/lærebokforfatter og elev. 

Begrunnelser for hvorfor lærebokforfatterne har ulike fremstillinger av bevis, kan ses på som 

kommunikasjonskompetanse. Midt Mellom forklarer for eksempel at ”Det er mange ganger 

det greier seg med en forklaring. Også setter du bare bokstaver i stedet for tall i 

forklaringen, liksom for å gjøre den littegranne allmen.” Dette tolker jeg dit hen at Midt 

Mellom vurderer hvem som er mottaker av pensumet som blir presentert i læreboken, og at 

det derfor noen ganger ”greier seg med en forklaring”. Mest Deduktiv nevner også 

forklaring gjennom sitatet ”Nei, det er klart, de får nok mest ut av det som … som på en måte 

kommer som en forklaring underveis som en ganske naturlig del av oppbyggingen av stoffet”. 

Det kan virke som Mest Deduktiv også vurderer hvem som er mottaker av lesestoffet, og at 

lærebokverket bruker forklaringer fordi han opplever at de er bedre egnet for eleven enn 

formelle bevis. 

 

Hjelpemiddelkompetansen 

To av lærebokforfatterne nevner bevis i forhold til IKT-kompetansen, uten direkte spørsmål 

om dette. IKT-kompetansen er en viktig del av å kunne mestre digitale ferdigheter, som er en 

av fem grunnleggende ferdigheter i norsk skole (Utdanningsdirektoratet, 2012). Mest 

Klassisk nevner at sammenhengen mellom briggske og naturlige logaritmer er tatt med for at 

eleven skal forstå hvordan man kan hoppe mellom disse to representasjonene når en løser 
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oppgaver. Begrunnelsen for dette valget av bevis er ”CAS svarer ikke med briggske 

logaritmer, men med naturlige logaritmer. Og det betyr at hvis elevene skal skjønne det hvis 

de regner med CAS, da bruker den og får de svarene, så skjønner de ikke hva som står der”.  

 

Dette er et sitat som kunne blitt kodet på flere måter. Å bruke bevis for å vise sammenhenger 

i matematikk, gjør at dette sitatet kunne blitt kodet som symbol- og formalismekompetanse. I 

tillegg kunne det også blitt kodet som kommunikasjonskompetanse, hvor CAS er avsender og 

eleven er mottaker. Fordi sitatet er brukt til å beskrive hvordan eleven skal forstå hvordan 

man kan hoppe mellom briggske og naturlige logaritmer når man løser en oppgave, kunne det 

også blitt vurdert som ”Matematisk forståelse”. Det er likevel vurdert som 

hjelpemiddelkompetanse, da det inngår i denne kompetansen at eleven skal ha innblikk i 

redskapers muligheter og begrensninger, samt kunne betjene seg av hjelpemidler. Mest 

Klassisk bruker her et bevis som kan styrke denne kompetansen i form av at eleven lettere ser 

begrensningene CAS har i dette tilfellet.  

 

Mest Deduktiv problematiserer det at datamaskinen tar over mye av beregningsjobben som 

elevene tidligere gjorde for hånd. Beregningsjobb inngår i problembehandlingskompetansen, 

hvor eleven skal mestre å stille opp og løse matematiske problemer. Dette belyses gjennom 

sitatet ”Det blir mer og mer viktig det her med å – hvorfor mer enn hvordan. Hvordan, det 

blir en sånn der pc-greie. Alt det som gjøres av den typen, algoritmematematikk, det blir 

overtatt av pc-ene.” I den forbindelse nevnes det at det i fremtiden muligens vil bli mer fokus 

på logiske ting og forståelse av selve matematikken, og at man til dette kan benytte seg av 

bevis som ikke lett kan gjøres på datamaskin.  

 

Kompetansene som ikke er nevnt i intervjuene 

Å ha tankgangskompetanse innebærer at eleven skal kjenne til begrepers rekkevidde, forstå 

hva det vil si å generalisere matematiske resultater og forstå forskjellige matematiske utsagn. 

Dette er en kompetanse jeg hadde forventet å finne i intervjuene, da det er en kompetanse 

som har stor tilknytning til temaet bevis. Å kunne skille mellom forskjellige utsagn i 

matematikk (for eksempel ”definisjon”, ”setning” og ”aksiom”) er en nødvendig kunnskap å 

ha når man praktiserer bevis. Det gir kunnskap til å kunne bedømme om noe er definert eller 

om noe er bevist. Disse utsagnene brukes også til å bevise ny teori. Grunnen til at 

lærebokforfatterne ikke nevner denne kompetansen i sine refleksjoner rundt bevis, er mest 

sannsynlig fordi man ikke benytter seg av eller skiller mellom slike utsagn på videregående 
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skole. Lærebokforfatterne trenger dermed ikke ta stilling til dette når de skal skrive lærebok 

for R1. Kompetansen ville derfor muligens ha vært tydeligere om intervjuene hadde 

omhandlet et høyere nivå i matematikk. 

 

Å ha representasjonskompetanse innebærer å forstå og betjene seg av forskjellige 

representasjoner av matematiske objekter, fenomener og problemer. Dette kunne hatt 

sammenheng med de ulike fremstillingsmetodene man kan bruke når man presenterer bevis i 

matematikk. Matematiske fenomener kan ofte bli bevist på flere måter, og 

representasjonskompetansen kunne blitt belyst i at eleven skal kunne skille mellom og se 

sammenheng mellom de ulike metodene. Problemet er at dette ligger svært tett til 

resonnementskompetansen, og derfor ville blitt kodet som det. Representasjonskompetansen 

ville dermed muligens gått mer på det symbolholdige i bevisene, for eksempel at 𝜋 er 

tilnærmet lik 3,14 eller at et bilde representerer en formel. Det er dermed mulig at 

representasjonskompetansen ligger skjult i bevisene, men ikke blir diskutert fordi jeg ikke 

direkte spør om ulike representasjoner i hvert enkelt bevis valgt for læreboken.   

 

Problembehandlingskompetansen blir bare nevnt i forbindelse med at bevis kan bli brukt for 

”at det ikke skal bli rent operativt det du lærer”, slik Midt Mellom poengterer. Dette blir 

også poengtert av Mest Deduktiv og Mest Klassisk. Problembehandlingskompetansen 

omhandler hovedsakelig at man skal kunne stille opp og løse matematiske problemer. Det er 

derfor naturlig at det ikke blir omtalt i særlig stor grad da temaet for intervjuene var bevis. 

Dette gjelder også modelleringskompetansen, som er en kompetanse som angår 

modellbygging og modellanalyse. Dette er elementer som ikke er tilstede i det matematiske 

området ”Bevis”, og dermed ikke blir kommentert av lærebokforfatterne.   

 

4.3 Lærebokutforming 
Det virker som om lærebokforfatternes refleksjoner rundt elevenes læring har sterk 

innvirkning på hvordan de har valgt å utforme læreboken sin med tanke på bevis. Jeg vil i 

4.3.1 ”Oppbygning av læreboken” se nærmere på hvilke typer bevis som lærebokforfatterne 

har valgt å fokusere på i læreboken, samt i 4.3.2 hvilke ytre faktorer som kan ha innvirkning 

på oppbygningen. Det vil derfor merkes at noen av sitatene som omhandler elevenes læring 

går igjen i analysen som omhandler oppbygningen av læreboken, da sitatene har blitt fanget 

opp av flere koder enn bare én (jmf 3.5.1).  
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4.3.1 Oppbygning av læreboken 
Lærebokforfatterne trekker frem flere begrunnelser for at de formelle, deduktive bevisene er 

med i læreboken til tross for at de er atskilt fra resten av teksten, men de fokuserer også mye 

på andre fremstillingsmåter enn den deduktive, formelle måten.  

 

Fra formelle bevis til forklaring og visualisering 

Når det gjelder oppbygningen av lærebok, har lærebokforfatterne en god del sammenfallende 

tanker. Alle tre peker på problemet med at ikke alle elever evner å forstå og følge et bevis, og 

at man derfor i en lærebok må variere fremstillingsmåtene. Mest Klassisk uttrykker det på 

denne måten: 

Fordi at bevis for seg selv, det er jo en del av matematikken som bygger på logikk. Og 
logikk er jo heller ikke fremtredende i norsk skole. Det betyr at elevene har egentlig ikke noe 
særlig grunnlag for å kunne følge med et deduktivt bevis […]. Det betyr at vi må gjøre en del 
ting her som gjør at vi gjør det … altså vi gjør det mulig for elevene. Flest mulig elever å 
være med på det. 
 

Bevistypen som er belyst her, er de formelle bevisene som matematikere benytter seg av. 

Som nevnt i 2.3.1, bygger dette beviset på aksiomer eller tidligere beviste setninger, hvor 

man bruker logisk resonnering til å trekke slutninger som ender i en setning (Hanna & 

Villiers, 2008). Mest Klassisk opplever at den logiske tankegangen ikke er særlig 

fremtredende i norsk skole. Schoenfeld (1994) poengeter at bevis i skolen ofte er atskilt fra 

resten av matematikken, noe som kan være grunnen til det Mest Klassisk opplever. Hvis 

bevis er atskilt fra resten av matematikken, får ikke elevene mulighet til å lære seg å 

resonnere logisk i sammenheng med det andre de lærer. At Mest Klassisk opplever at logikk 

ikke er særlig fremtredende i norsk skole, kan henge sammen med oppgavene norske elever 

blir testet i på prøver. I PISA2012-rapporten kommer det fram at norske elever opplever at 

oppgaver de blir testet i på prøver er rutinepregete oppgaver (Kjærnsli & Olsen, 2013). Om 

elever legger merke til hvilke oppgaver som gis til prøver og eksamener, kan dette medføre 

mindre arbeid med resonnering og bevis underveis i skoleåret, fordi man ser at det blir testet i 

mindre grad. Dersom alt man øver på er regneferdigheter kan dette på sikt hindre elevene i å 

bli fortrolige med den deduktive måten å resonnere på.  

 

Bortsett fra å poengtere at logikk ikke er særlig fremtredende i norsk skole, gis det ikke 

mange begrunnelser i intervjuene på hvorfor lærebokforfatterne mener at bevis er vanskelig 
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for elevene. Det kan tenkes at språket brukt i formelle bevis er det som hovedsakelig hindrer 

elevene i å forstå bevis, da lærebokforfatterne beskriver at de ofte tilføyer forklaringer. 

Burton og Morgan (2000) beskriver at språket brukt i formelle bevis er full av skjulte 

antakelser, og at antakelsene forsvinner i den formelle måten å skrive på. Dette er en måte å 

skrive på som elevene må lære, og som mange tenker at krever både tid og modning. 

Konstruktivister påpeker blant annet at eleven har begrenset tilgang til å konstruere nye 

strukturer i hjernen dersom de møter et fenomen de ikke har sett tidligere i skolegangen 

(Helland et al., 2010). Da Mest Klassisk opplever at logikk ikke er særlig fremtredende i 

norsk skole, tolker jeg det til at de ikke har en eksisterende struktur å tilknytte den nye måten 

å resonnere på. Mangelen på at beviset gir innsikt i hvorfor beviset er slik det er (Dawson, 

2006), gjør at elevene selv må evne å forstå hva som skjer mellom hver overgang i beviset.  

 

Mest Klassisk nevner også at det å starte et kapittel med et bevis kan føre til at elevene faller 

av og mister interessen for det som skal læres. Dette blir også omtalt av Mest Deduktiv som 

nevner at tekniske bevis ofte kan forstyrre innlæringen, og at beviset ikke nødvendigvis er 

veldig viktig dersom ”ikke beviset inngår i noen direkte forståelse av nærsagt begrep og slike 

ting”. Alle tre informantene gir uttrykk for at de legger inn forklaringer og visualiseringer der 

det er mulig i lærebokverket, og at de formelle, deduktive bevisene kommer i slutten av 

underkapittelet. Midt Mellom forklarer det på denne måten: 

Viktige formelle bevis står for seg selv, og det du gjør i dem kan du ikke så lett knytte 
til det elevene operativt må gjøre i aktuelle oppgaver. Andre steder kan du forklare og 
sannsynliggjøre hva du gjør i oppgaver og i beviset i forlengelsen av annet stoff elevene 
driver med. Du får i disse forklaringsbevisene innsmett som gjør at elevene forstår 
hovedlinjene i beviset. 
 

Bruk av forklaringer i matematikk skal vise hvorfor en regel er sann, eller hvilke matematiske 

fenomener som opptrer i de spesielle situasjonene elevene skal lære (Nunokawa, 2009). Det 

kan synes at lærebokforfatterne tenker at det er lettere for elevene å følge resonnementene 

brukt i forklaringer, da forklaringer ikke trenger å følge et strengt formelt system eller språk. 

En god forklaring som viser hvorfor en regel er sann, vil forklare alle overgangene mellom 

hver påstand gitt i beviset. Dette vil ikke være tilfellet i et formelt bevis (Arbib, 1990). Mest 

Deduktiv er tydelig på at han mener at de fleste elever lærer mest av forklaringer heller enn 

formelle bevis. Det belyses gjennom sitatet ”Nei, det er klart, de får nok mest ut av det som 

… ja, som på en måte kommer som forklaring underveis som en ganske naturlig del av 

oppbygningen av stoffet. Det lærer de nok helt klart mest av.” 
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Sitatet kan også ses i tråd med det Hemmi (2006) påpeker om et bevis kan ses på som en 

forklaring for en matematiker, men det samme beviset trenger ikke å ses på som en forklaring 

for en elev. Det kan være en begrunnelse for at Mest Deduktiv har valgt å ha de mer 

forklarende bevisene underveis, og heller skille ut de formelle bevisene.  

 

Mest Klassisk har også tanker i tråd med tidligere forskning på dette området, blant annet 

gjennom sitatet ”Så vi har vel variert her da, med noen bevis som er deduktive, som ikke går 

an å gjøre annerledes, men i de fleste bevisene våres så har vi forklaringer. Følger opp med 

forklaringer slik at flest mulig kan ha mulighet hvert fall, til å følge beviset”. Det er vanskelig 

å vurdere om den siste setningen hentyder til at læreboken har bevis som forklaring eller om 

det er bevis og forklaring. Forklarende bevis og bevis og forklaring er to forskjellige 

bevistyper. Bevis som forklaring er bevis som viser hvorfor noe er sant (Hemmi, 2006), mens 

bevis og forklaring kan bety et hvilket som helst bevis, med ulik grad av formalitet, bare at 

det har forklaring ved siden av. Det er ikke diskutert i tidligere forskning hvilke av de to 

formene som gir mest forståelse.  

 

I tillegg til forklaringer, er det vanlig med visualisering i matematikk, spesielt i de 

temaområdene hvor dette faller naturlig. Det kan for eksempel være geometri, som går ut på å 

beskrive egenskapene til former og figurer i matematikk. Mest Klassisk er den 

lærebokforfatteren som snakker mest om visualisering, og sier at ”der hvor det er mulig, så 

visualiserer vi”. Begrunnelsen han gir, er at han tror at elevene da har en større mulighet til å 

følge beviset. ”Altså da er man ikke avhengig av den logiske oppbygningen med 

implikasjoner og tankegang. Du ser det. Du ser det for deg.” Det er igjen den logiske 

oppbygningen som blir tatt opp som et problem for elevene. Det kan tyde på at det er dette 

som er hovedgrunnen til at Mest Klassisk stadig prøver å finne nye fremstillingsmetoder i 

læreboken. Han ønsker at flest mulig elever skal kunne følge beviset. Visualisering er 

stadfestet i teori som noe positivt, da evnen til å se for seg bilder kan hjelpe eleven til å forstå 

noe mentalt (Fischbein, 1987). Forskning viser også at visualiseringer gir eleven muligheter 

til å fokusere på hovedpoenget i beviset (Barwise & Etchemendy, 1994), noe som kan lette 

fokuset fra setningsoppbygningen. Det kan tyde på at ønsket til Mest Klassisk er å gjøre 

bevisene mindre formelle, da hans tankegang reflekterer synspunktet til Barwise og 

Etchemendy (1994) i stor grad. Dette blir også belyst i hans tanker om at de fleste elever ikke 

evner å mestre de formelle bevisene.  
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Bevis er bare for noen elever 

Brandell et al. (2008) fant at det er forskjell i kunnskapsnivå mellom elever på videregående 

skole og studenter i matematikk, og at én av grunnene kan være fraværet av bevis i skolen. 

Dette er et forskningsresultat alle tre lærebokforfatterne kjente til, og de hadde alle ulike 

tanker om hvordan man kunne minske gapet. Mest Klassisk påpeker blant annet at flere av de 

deduktive bevisene som er tatt med i læreboken er valgt fordi elevene skal se hva de kan ha i 

vente dersom man velger studier innenfor matematikk.  

Så at de skal forberedes for videregående opplæring, noen elever bør jo vite hva som 
møter dem. Så vi har prøvd å se på den, altså. At selv om man kanskje ikke blir testet på det i 
videregående, så ser vi litt fremover.  
 

Mest Deduktiv tenker at bevis muligens bør tas mer på alvor i norsk skole, for at 

skolematematikken i større grad skal fylle hullet i kunnskapsnivået mellom videregående 

skole og universitetsmatematikk. Dette er en tanke Mest Klassisk og Midt Mellom også 

belyser, men de problematiserer motivasjonen bak dette, ved å påpeke at ikke alle skal 

studere matematikk videre. Midt Mellom sier at  

For på universitetet og sånn, så er det bare et utvalg av de som har tatt R2 som skal 
gå. Så det er mulig at den vektleggingen som er nå ikke er så helt gal, at man bare må si at i 
videregående skole, så er det mange som skal ta det, og så … så gjelder det å nå fram med de 
viktigste tingene av faget.  
 

Utsagnene til de tre lærebokforfatterne tyder på at de her er litt uenige, da Mest Deduktiv er 

den eneste som tenker at bevis er noe som kanskje burde bli tatt mer på alvor dersom man 

eventuelt skulle prøve å minske dette gapet. Han belyser samtidig at dette ikke gjelder alle 

typer bevis, men spesielt bevis innenfor for eksempel geometri og tallteori.  

 

Som tidligere nevnt, peker de tre lærebokforfatterne på problemet med at ikke alle elever 

evner å forstå og følge et bevis, og at man derfor i en lærebok må variere fremstillingsmåten. 

Alle tre har likevel valgt å inkludere formelle bevis i bøkene og to av lærebokforfatterne 

begrunner dette med tilgjengelighet. Mest Klassisk begrunner tilgjengeligheten av bevis som 

følger:  

Vi har tatt med litt tøffe bevis som bare noen få klarer å … men det er tilgjengelig, så 
elevene skjønner at det er mulig. Vi skal ikke forlange at alle elevene klarer å følge med. Men 
vi har valgt å ta det med, og da har vi valgt å ta det med i slutten av underkapitlene. Så at 
elevene ser hvorfor det har blitt sånn, hvorfor det har blitt det resultatet. Så vi har gitt dem 
den muligheten. 
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Dette sitatet kunne blitt vurdert som begrunnelse for elevenes læring under koden 

“Matematisk forståelse”, ut ifra sitatet “så at elevene ser hvorfor det har blitt sånn, hvorfor 

det har blitt det resultatet”. Det er likevel vurdert som koden “Bevis er bare for noen elever”, 

da Mest Klassisk fokuserer på at kun noen få elever forstår disse bevisene. De har likevel 

valgt å ta de med, slik at elevene har mulighet til å lese dem dersom det er ønskelig. Mest 

Deduktiv nevner også tilgjengeligheten av bevis som en viktig faktor for å inkludere formelle 

bevis i læreboken. Han svarer det følgende på spørsmålet “Har dere vurdert å ikke ha med 

formelle bevis i læreboken?”: ”Nei.	  Det	  er	  helt	  uaktuelt.	  Neida,	  fordi	  at,	  om	  ikke	  eleven	  

bruker	  det	  beviset	  hele	  tiden,	  så	  skal	  de	  hvert	  fall	  ha	  tilgang	  på	  det.	  Det	  er	  veldig	  viktig	  for	  

oss.”	  Tilgjengeligheten av formelle bevis kan dermed virke som en begrunnelse med tanke på 

at det er forskjellige elever som skal lese boken, og at de som har lyst til å lese det skal få 

muligheten til det. 	  

 

Selv om alle tre lærebokforfatterne inkluderer formelle bevis i læreboken, har også alle tre 

lærebokforfatterne gitt uttrykk for at de plasserer de mest tekniske bevisene i slutten av 

underkapitlene. Ved å plassere de formelle bevisene på slutten av underkapitlene, nevner 

Midt Mellom at denne formen for oppbygning skal signalisere at ”man legger opp til at 

kanskje ikke alle, en lærer med en svak klasse, ikke nødvendigvis tar det”. Nettopp fordi det 

er ganske mange som tar R1 som verken vil ta R2 eller studere matematikk videre, skal 

læreboken treffe et bredt spekter av elever. Som Mest Klassisk presiserer: ”det vil jo være 

gørr kjedelig for de fleste elevene i klassen. […] I små doser er det mulig de kunne ha fulgt 

med litt, og synes dette var spennende. Men når man kommer til selve bevisførselen, så tror 

jeg de vil hoppe over ganske fort”. Disse to sitatene er derfor kodet som ”Bevis er bare for 

noen elever”, som følge av fokuset på at svake elever strever med å mestre bevis. De formelle 

bevisene kan synes å være tatt med kun for de sterkeste elevene.  

 

4.3.2 Aspekter som virker inn på oppbygning av læreboken 
Elevenes forutsetninger og læring holdes frem som viktige begrunnelser for hvordan 

læreboken er utformet. Det er samtidig noen ytre faktorer som forfatterne forteller har 

innvirkning på hvordan lærebokforfatterne har valgt å utforme læreboken. De faktorene som 

blir omtalt er læreplanen, tidsaspektet, lærerrollen og eksamensordning.   
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Læreplanen 

Læreplanen er en ytre faktor som lærebokforfatterne naturlig nok viser til som begrunnelse 

for hvordan læreboken i R1 har blitt utformet. Det står i læreplanen at bevis skal være en del 

av opplæringen for matematikk R1 (Utdanningsdirektoratet, 2006). Av den grunn er det 

uaktuelt å ekskludere bevis, selv om ikke alle elever eller lærere benytter seg av dem. Midt 

Mellom forteller at ”Hvis du ser på selve læreplanen, så ligger det jo i den at bevis skal være 

med, at det ikke bare skal være rent operativt det du lærer.” Læreboken skal først og fremst 

skrives etter læreplanen, og læreplanen er derfor en ytre faktor man må ha god kjennskap til 

for å utforme en lærebok.  

 

Tidsaspekt 

Bevis krever modning hos elevene, og det blir derfor nevnt som noe som tar tid. Det er lite 

forskning på innholdet i eksamensoppgaver i R1, men en masteroppgave på Universitetet i 

Oslo viser tegn på at det i norsk skole er størst fokus på instrumentell forståelse (Rossnes, 

2015). Med instrumentell forståelse menes det at eleven lærer seg en framgangsmåte uten 

egentlig å forstå hvorfor den er sånn. Dette kan ha innvirkning på at tidsbruken rundt bevis 

blir vurdert ulikt av alle lærere. Mest Klassisk belyser problemet med følgende sitat: 

Hvis man skal få skikkelig tak på den [bevis], og hvis eleven skal ha glede av det, så 
er det vanskelig med en overfladisk behandling. Det betyr at det tar tid. Og det har man jo 
ikke. Fordi at lærere tenker først og fremst på resultater, og skal styre elevene mot gode 
eksamensresultater. Hvor bevis ikke har noen fremtredende rolle.  
 

Mest Deduktiv påpeker også hvor lang tid det tar for elever å beherske bevis. Han begrunner 

dette ved å si ”I R1 begynner man å få littegrann … ja, innsikt i bevisverden. Men det må gå, 

man må holde på med det noen år før en egentlig får noe utbytte av det, da.”. Dette sitatet 

tolker jeg som et sitat som på mange måter belyser hvor vanskelig det er for elevene å mestre 

den logiske tankegangen, og at man dermed i R1 ikke kan forvente at det vil ha så mye 

innvirkning på elevenes evne til å mestre matematikken. Innsikten i bevisverden kan derimot 

tolkes som en ”start” til å oppleve hvordan matematikken virkelig fungerer, da Mest 

Deduktiv tidligere har poengtert at elevene bør ha innsikt i hvordan matematikken er bygd 

opp og fungerer. Problemet med tid belyses også som en begrunnelse av Midt Mellom, 

gjennom ordene ”å bruke ¾ av året på å terpe formelle bevis, og så bare regne littegranne 

etterpå, det ville ingen føle var noe særlig bra.” Tidsaspektet er dermed omtalt av alle tre 

lærebokforfatterne som en utfordring i møte med læring av bevis. Det kan virke som at dette 

perspektivet har hatt innvirkning på oppbygningen av boken blant annet ved å plassere de 
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formelle bevisene bakerst i underkapitlene. Som nevnt tidligere skulle dette signalisere at 

ikke alle elever trenger å gjennomgå bevisene, som altså kan virke som et hint fra 

lærebokforfatterne om at det tar for lang tid med formelle bevis og resonnementer.  

 

Eksamensordning 

Eksamensordningen er en gjennomgående begrunnelse gitt av lærebokforfatterne for å 

forklare hvorfor bevis kan velges bort. Alle tre hevder at de opplever at elevene svært 

sjeldent blir testet i bevis på eksamen, og at det dermed er forståelig at lærerne ikke bruker tid 

på å gjennomgå bevis i klasserommet. Dersom det er slik at elevene stort sett blir testet i 

regneferdigheter slik funnene til Rossnes (2015) kan tyde på, kan det være vanskelig for 

lærerne å prioritere fokus på forståelse og sammenhenger i matematikk. Dette både fordi man 

som lærer ønsker at klassen skal prestere godt på eksamen, men også fordi elevene selv har et 

sterkt ønske om å gjøre oppgaver som er relevante for eksamen. Det kan dermed tenkes at det 

å bruke mye tid på bevis vil føles som bortkastet tid for elevene. På en annen side er det 

mange som mener at bevis er bærere av matematisk kunnskap, og at elevene dermed kan 

prestere generelt bedre på alle områdene i matematikk ved å praktisere bevis (se for eksempel 

Hanna & Barbeau, 2008; Zaslavsky et al., 2011). Det blir også diskutert av 

lærebokforfatterne at det er vanskelig å vurdere oppgaver som omhandler bevis dersom bevis 

blir gitt til eksamen. Dette viser Mest Klassisk gjennom sitatet ”Bare gir man det [bevis] i en 

oppgave, så betyr det egentlig at enten har eleven blankt eller så har de full skår”. Mest 

Deduktiv sier at ”Det blir slik at de må gjengi det som står i boka, og det er ikke noe poeng i 

det hele tatt”. Mest Klassisk omtaler bevis utelukkende som en vurderingssitusjon til muntlig 

eksamen. Han sier at ”[…] Da er man igjen over på muntlig eksamen, som man kan teste de 

læreplanmålene. Og da er det igjen opp til lærerne, hva de har vektlagt”. Midt Mellom er 

den eneste som omtaler hvordan bevis kan benyttes i en skriftlig eksamenssituasjon på en litt 

annen måte. Han mener at ”Det det går på nå, er at, ikke å gi liksom selve de formelle 

bevisene, men å gi sånne forståelsespunkter i forlengelsen av dem, altså forståelsesoppgaver 

egentlig, da.” 

 

Forståelsespunkter kan ses i lys av uformelle bevis, da uformelle bevis har som hensikt å gi 

forståelse og signifikans (Hanna, 1990). Det er mulig at uformelle bevis ikke er så utbredt i 

norsk skole eller i eksamensvurdering, og at dette kunne blitt sett på som et alternativ til 

formelle, deduktive bevis. Som belyst i 2.3.3, kan en forklaring også på mange måter bli sett 

på som et bevis, så lenge den er noenlunde generell. Dermed er det mulig å vurdere elevenes 
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evne til å forklare hvorfor en regel er sann, uten å kreve et formelt bevis. Lærebokforfatterne 

forklarer ikke hvordan eksamensordningen har innvirkning på oppbygningen av læreboken. 

Det kan tenkes som en begrunnelse til hvorfor ikke alt bevises med et formelt bevis, da de 

opplever at eleven ikke blir testet i det. 

 

Lærerrollen 

Forskning viser at lærere bestemmer når og hvordan læreboken skal brukes i undervisning, 

samt hvordan elevene skal benytte seg av den (Dale et al., 2005). Dette kan føre til at 

tidsbruken på resonnering og bevis i undervisning kan variere i stor grad, og dermed bli 

forskjellig i ulike klasserom. Hvordan lærere benytter seg av læreboken i 

undervisningssammenheng, kan medføre vansker for lærebokforfatterne. Mest Klassisk sier  

Vi skal jo egentlig legge til rette for lærere slik at de vet hva de skal legge vekt på, hva 
som skal gjennomgås, hva som er viktig – selvfølgelig ut fra læreplanene – men vi vet jo også 
at det er for mye stoff så det blir overfladisk. Og da har vi en balanse, hvor mye skal vi ta 
med i bøkene av ting som kanskje ikke er så relevant for eksamen? Hva er det vi skal legge 
vekt på? Og da … det er i grunn det grunnleggende problemet. 
  

Det kan synes gjennom sitatet at utfordringen til Mest Klassisk er å finne en balanse mellom 

det lærere må gå gjennom og det lærere bør gå gjennom, en utfordring som blir forsterket ved 

at lærere benytter seg av læreboken i ulik grad. 

 

Midt Mellom nevner også den rolle læreren har til å hjelpe elevene med bevisene i 

læreboken. Han sier  

Jeg tror det nesten er nødvendig, fordi at når elever skal lese matematikk, altså på 
egenhånd, så greier de nok å lese liksom regneregler og forstå den type ting, men  bevisene 
krever noe mer og står litt på siden av disse andre tingene de får, og det er ikke sikkert at du 
… at du får med deg alt hvis du skal lese det på egenhånd. 
 

Dette blir også diskutert av Mest Deduktiv gjennom sitatet 

Det er klart det er veldig opp til læreren, det tror jeg. Så hvis elevene får sjansen, så 
hopper de nok kanskje over det. En del da. I alle fall de bevisene våre som er plassert på 
slutten av delkapitlene, de vil de ofte hoppe over hvis ikke læreren tar grep. 
 

Midt Mellom sier at det kan være vanskelig for eleven å lære seg bevis på egenhånd, noe som 

også kan synes som grunnen til hvorfor Mest Deduktiv tror elevene lar være å lese bevisene i 

læreboken for R1. Disse holdningene har sammenheng med det Zaslavsky et al. (2011) 

forklarer om at det er urealistisk å tro at eleven vil se nytteverdien av bevis i læreboken på 

egenhånd.  
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Lærerrollen i forhold til bevis kan virke som en avgjørende faktor for hvordan læreboken er 

bygd opp. Dette fremkommer spesielt gjennom sitatet til Mest Klassisk som omhandler at 

læreboken skal legges til rette for læreren. Dersom alle tre lærebokforfatterne tenker at 

bevisinnlæringen i stor grad avhenger av lærer, er det ikke vanskelig å forstå at alle 

lærebokforfatterne har vurdert å legge de formelle bevisene bakerst i underkapitlene. De har 

alle tre forklart at de heller har fokusert på de mer forklarende bevisene og forklaringer 

underveis i oppbyggingen av stoffet. Dette med tanke på at alle tre lærebokforfatterene tenker 

at elevene strever med bevis og den logiske tankegangen (se 4.3.1), og at forklaringer bedre 

kan hjelpe elevene til å lære pensumet. 

 

Vurdering, tidsaspekt og lærerrollen i et bilde 

Det kan virke som vurdering, tid og lærerrollen henger tett sammen i tankegangen hos 

lærebokforfatterne, og har preget hvordan de har utformet lærebøkene for R1. Mest Klassisk 

oppsummerer denne tankegangen gjennom sitatet 

Så bevis er egentlig vanskelig å gi som vurdering i skriftlig eksamen. Og da er man 
igjen på muntlig eksamen, som man kan teste de læreplanmålene. Og da er det igjen opp til 
lærerne, hva de har vektlagt. Og da er det tiden igjen som kommer. 
 

Det kan virke som at lærebokforfatterne opplever at tidsaspektet er hovedgrunnen til at lærere 

muligens unngår å inkludere bevis i undervisningen. Dersom klassen ikke har hatt mulighet 

til å lære bevis underveis i året, blir det heller ikke naturlig å teste dette på muntlig eksamen. 

Dette kan medføre at de formelle bevisene i læreboken får mindre fokus, slik at elevene 

muligens tyr til forklaringene i læreboken i stedet. Alle disse faktorene virker svært kjente for 

de tre lærebokforfatterne, og det virker derfor som de har innvirkning på i hvor stor grad 

formelle bevis er inkludert, hvor de er inkludert og hvor det skal suppleres med forklaringer 

og visualiseringer. 
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5 Oppsummering og konklusjon 
Formålet med denne masteroppgaven er å få innsikt i lærebokforfatternes didaktiske 

refleksjoner rundt temaet bevis i læreboken for R1. Dette fordi forskning viser at mange 

elever sliter med bevis og bevisførsel (Knuth, 2002a), samt at det er et gap i kunnskapsnivået 

mellom elevene i videregående skole og høyere utdannelse (Brandell et al., 2008). Det ble 

vist at fraværet av bevis i skolen kan være en medvirkende faktor til at dette gapet (Brandell 

et al., 2008). Forskning viser også at læreboken spiller en stor rolle når det gjelder muligheten 

elevene har til å engasjere seg i resonnering og bevis (Stylianides, 2009). 

Forskningsspørsmålene jeg besvarer knytter seg derfor til hva lærebokforfatterne tenker at 

bevis skal bidra med for elevenes læring, samt hvordan de har utformet læreboken med tanke 

på bevis.  

 

I dette kapittelet vil jeg samle trådene fra de forrige kapitlene. Jeg vil først oppsummere 

forskningsprosessen i korte trekk, før jeg trekker frem hovedfunnene funnet i analysedelen. 

 

5.1 Oppsummering 
Ønsket mitt for denne oppgaven var å få dybde i svarene fra lærebokforfatterne. Jeg valgte 

forskningsintervju som metode, og det var naturlig å intervjue tre lærebokforfattere fra tre 

ulike lærebokverk i Norge. Denne metoden gav meg mulighet til å følge opp med spørsmål, 

stille utdypende spørsmål dersom jeg ønsket det og la lærebokforfatterne bidra med temaer 

som de mente var relevante for denne studien. Utvalget er likevel lite, og det er stor 

sannsynlighet for at andre lærebokforfattere har ulike tanker enn det som er presentert i 

analysedelen. Jeg valgte å ha en abduktiv tilnærming, hvor datamaterialet både ble kodet 

empirisk og teoretisk. Dette gav meg mulighet til å se sammenheng med allerede eksisterende 

teori. Jeg ser at mange av begrunnelsene til lærebokforfatterne finnes i ekstern teori, noe som 

gjør at analysen blir styrket ved å bruke to tilnærminger. 

 

I tillegg til den abduktive tilnærmingen, ble Hemmi (2010) sitt rammeverk brukt til å 

presentere lærebokforfatterne. Dette for å gi leseren innblikk i holdningene 

lærebokforfatterne har til bevis, samt i større grad anonymisere refleksjonene til 

informantene. Presentasjonen viser at lærebokforfatterne er forholdsvis like, med noe 
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forskjeller knyttet til hvor store trekk de har av deduktive og klassiske holdninger. I analysen 

er det dermed små nyanser i begrunnelsene til lærebokforfatterne.  

 

5.2 Hovedfunn 
Tanker om elevenes læring er hovedfokuset til lærebokforfatterne når de skriver læreboken 

for R1, og er mye av grunnen til hvordan læreboken er utformet med tanke på bevis. 

Elevenes læring er noe lærebokforfatterne kan påvirke gjennom oppbygningen av læreboken, 

og det er her deres didaktiske syn kan ha en innvirkning. Derfor vil jeg først presentere 

hovedtrekkene når det gjelder elevenes læring, og hvordan dette i begrunnelsene til 

lærebokforfatterne har påvirket utformingen av læreboken. Deretter vil jeg trekke frem 

hovedtrekkene blant de ytre faktorene som også er begrunnet til å virke inn på lærebokens 

utforming. Dette er faktorer som lærebokforfatterne må forholde seg til, som de ikke kan 

påvirke i like stor grad. 

 

5.2.1 Elevenes læring 
Hovedproblemet som blir belyst av lærebokforfatterne, er at mange elever strever med bevis 

og bevisføring. Dette er holdninger som også er kjent i internasjonal forskning (Knuth, 

2002a). Det kan derfor synes at det er dette som er fokus når man skal bestemme i hvor stor 

grad man skal inkludere formelle bevis i boken, og hvor man heller skal supplere med 

forklaringer og visualiseringer. I intervjuene skiller lærebokforfatterne mellom formelle bevis 

og forklaring, og begrepet ”uformelle bevis” blir ikke nevnt. Midt Mellom er den eneste som 

nevner at en forklaring også kan være et bevis, så lenge forklaringen er generell. Jeg antar 

dermed at begrepet ”uformelle bevis” ikke er mye brukt blant lærebokforfatterne, og at 

begrepet ”forklaring” i større grad blir brukt for å omtale de fremstillingsmetodene som ikke 

er formelle bevis.   

 

Lærebokforfatterne gir ikke mange begrunnelser til hvorfor de har tanker om at elever synes 

bevis og bevisføring er vanskelig. Mest Klassisk er den eneste lærebokforfatteren som trekker 

frem opplevelsen av at logikk er et fraværende tema i norsk skole, og at dette gjør det 

vanskelig for elevene å møte på formelle, deduktive bevis. Det kan tenkes at språket brukt i 

de formelle bevisene er hovedgrunnen til at lærebokforfatterne har oppfattelsen om at elever 

strever med bevis. Dette tolker jeg ut fra utsagn som at Mest Deduktiv mener de formelle 

bevisene kan forstyrre innlæringen til elevene, at Midt Mellom mener at det ofte holder med 
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en forklaring og at Mest Klassisk sier at forklaringer kan gjøre at flest mulig elever klarer å 

følge med i beviset. Dette er tanker som gjør at de tre lærebokforfatterne har klassiske trekk i 

holdningene sine (Hemmi, 2010). Språket brukt i formelle bevis fjerner informasjonen som 

viser overgangene i beviset (Burton & Morgan, 2000), som kan være en grunn til at 

lærebokforfatterne begrunner at forklaring ofte er nødvendig.  

 

Selv om de gir uttrykk for at formelle bevis kan forstyrre innlæringen av pensumet og at Mest 

Klassisk opplever et manglende fokus på logikk i norsk skole, er de tre lærebokforfatterne 

enige i at formelle bevis skal inkluderes i læreboken. De oppgir i hovedsak to grunner. For 

det første står det eksplisitt i læreplanen for R1 at elevene skal mestre bevis, en begrunnelse 

alle tre lærebokforfatterne oppgir når det gjelder å inkludere formelle bevis. Dette innebærer 

at eleven skal kunne gjennomføre direkte og kontrapositive bevis, utlede utvalgte regler i R1, 

samt gjøre rede for implikasjon og ekvivalens (Utdanningsdirektoratet, 2006). For det andre 

virker lærebokforfatterne enige om at eleven bør ha innsikt i hvordan matematikken egentlig 

fungerer og er bygd opp. Dette kommer til syne gjennom begrunnelser om at eleven bør ha 

forståelse i matematikk, bør se bakgrunnen til formlene og muligens forhindre at matematikk 

blir ren memorering av formler. Dette er deduktive trekk i holdningene til lærebokforfatterne 

(Hemmi, 2010).  

 

I tillegg til de to begrunnelsene, blir det også fokusert en del på hvordan bevis forhåpentligvis 

kan bidra til økt motivasjon og interesse for matematikk. Dette er en begrunnelse som bare 

Mest Klassisk holder frem, men som virker avgjørende for hvorfor han mener at formelle 

bevis bør inkluderes i læreboken. Det er et fenomen som ikke direkte blir belyst i annen 

forskning, men som er en holdning som er veldig tydelig i den klassiske stilen (Hemmi, 

2010). Han nevner også at eleven kan få trening i symbolbruk og hjelpemidler slik som for 

eksempel CAS (Computer Algebra System). Digitale hjelpemidler blir også drøftet av Mest 

Deduktiv, som en grunn til å inkludere bevis i læreboken. Han opplever at digitale 

hjelpemidler tar over for mye av beregningsjobben til elevene, og at bevis derfor etter hvert 

vil bli viktigere i form av hvorfor matematikken er slik den er. Dette er tanker som gir en 

nyanse i disse to lærebokforfatterne. Mest Deduktiv har noe flere holdninger innenfor den 

deduktive stilen, mens Mest Klassisk har noe flere holdninger innenfor den klassiske stilen, 

grunnet hans fokus på at bevis kan inspirere (Hemmi, 2010). 
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Når lærebokforfatterne inkluderer formelle, deduktive bevis i læreboken, begrunnes det med 

at elevene skal få innsikt i matematikkens egenart. De har også utsagn som kan tyde på at en 

stor grunn også er for at de skal være ”tilgjengelige”. Alle tre lærebokforfatterne uttrykker at 

bevis bare er for noen elever, nemlig de som er sterkest i matematikk. Og det kan virke som 

det er nettopp disse elevene som skal ha muligheten til å benytte seg av de formelle bevisene. 

De har derfor valgt å la de formelle bevisene stå i slutten av delkapitlene, slik at de ikke skal 

forstyrre innlæringen til elevene. Underveis i kapitlene forteller lærebokforfatterne at de 

heller fokuserer på forklaringer og visualiseringer så langt det er mulig. Det kan synes at alle 

tre lærebokforfatterne mener at elevene mestrer forklaringer bedre enn bevis, og at denne 

formen for fremstilling er den formen som treffer flest elever. Forlaringene skal bidra til at 

alle elever forstår det som presenteres i pensumet, mens de formelle bevisene er plassert for 

de aller mest interesserte.  

 

Tanken om at bevis bare er for noen elever, kan virke som har innspill på hvordan 

lærebokforfatterne omtaler forskningsresultatet til Brandell et al. (2008). Forskningsresultatet 

viser at det er et gap i kunnskapsnivået mellom elever på videregående skole og høyere 

utdanning. Dette er også synlig i norsk skole, da studenter opplever at overgangen er stor, 

både når det gjelder faglig nivå og arbeidsmengde (Rønning, 2014). Midt Mellom og Mest 

Klassisk presiserer her at det bare er noen elever som skal studere matematikk videre, enten i 

form av R2 eller høyere studier. Midt Mellom uttrykker dermed at balansegangen som nå er 

mellom beregningsferdigheter og ferdigheter som går mer på resonnementskompetansen, 

kanskje er den beste balansen for norsk skole. Mest Klassisk på sin side mener at også de 

som ikke skal studere matematikk videre, skal ha glede av undervisningen, noe som gjør at 

det kan være vanskelig å fokusere på bevis i større grad. Mest Deduktiv er den eneste som 

antyder at bevis muligens bør tas litt mer på alvor i norsk skole. Hvordan dette skal gjøres ble 

ikke begrunnet, men han presiserer at det er mye større fokus på bevis og 

resonnementskompetansen på høyere studier, og at det hadde vært mulighet å la elevene på 

videregående lære litt mer om bevis.  

 

5.2.2 Ytre faktorer 
Det er flere ytre faktorer som i følge lærebokforfatterne påvirker hvorfor de har valgt den 

balansen de har av de ulike fremstillingsmetodene for bevis i læreboken. Det første som blir 

belyst, er lærerrollen og det faktum at læreboken skal legges opp slik at den gir pekepinne for 
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hva som skal gjennomgås i timen. Dette blir spesielt fokusert på av Mest Klassisk, som 

uttrykker hvor vanskelig det er å balansere antall bevis i læreboken, da dette ikke blir testet i 

stor grad i eksamenssammenheng. I norsk skole er det lærerens individuelle valg om hvordan 

læreboken skal brukes (Dale et al., 2005). Problemet med at noen lærere gjennomgår 

læreboken fra ende til annen, kan medføre at pensumet blir for stort i 

undervisningssammenheng. De to andre lærebokforfatterne fokuserer også på lærerrollen, 

men i større grad på hvilken påvirkning læreren har til at eleven leser bevisene i læreboken. 

Forfatternes uttalelser tyder på at de er enige om at elevene mest sannsynlig hopper over de 

formelle bevisene dersom lærer ikke går gjennom det i undervisning.  

 

I tillegg til lærerrollen, blir tidsaspektet diskutert av de tre lærebokforfatterne. Det at bevis tar 

mye tid og modning hos elevene, gjør at de tre lærebokforfatterne reflekterer over at det 

kanskje ikke er meningen at man skal bruke så mye tid på bevis i R1. Mest Deduktiv hevder 

blant annet at det tar flere år før eleven vil få noe utbytte av bevisene, mens Midt Mellom 

skisserer at det ville blitt dårlig mottatt dersom lærer i stor grad skulle fokusert på formelle 

bevis i undervisningen. Dette kan ses i sammenheng med holdningen om at bevis bare er for 

noen elever, og at det rett og slett tar for lang tid for noen elever å forstå bevis allerede i R1.  

 

Alle tre lærebokforfatterne opplever at bevis blir testet i mindre grad på eksamen. Dette kan 

virke som en faktor som påvirker holdningen om at bevis ikke bør være en altfor stor del av 

matematikken i R1, som igjen kan ha innvirkning på oppbygningen i læreboken. Mest 

Klassisk sier blant annet at eksamensformen er en begrunnelse for at læreboken bør vise at 

man som lærer ikke skal gå gjennom alle bevisene i undervisningen. Han begrunner dette 

med mangel på tid og opplevelsen av at mange elever stever med bevis. Det er derfor mulig 

at antall formelle bevis er mindre enn det ville vært dersom elevene i større grad ble testet i 

resonnementskompetansen til eksamen. Det kan tenkes at læreboken da hadde fokusert enda 

mer på formelle bevis, og i tillegg funnet flere måter å fremstille bevisene, som gjør at de 

som strever med matematikk også kunne forstått det. Dette er ikke tilfellet nå, og det kan 

virke som at fordi eksamensordningen er slik den er, føler lærebokforfatterne at de må 

fokusere på de delene av matematikken som blir testet til eksamen. 
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5.3 Konklusjon 
I denne oppgaven skulle jeg besvare problemstillingen ”Hvilke didaktiske refleksjoner har tre 

lærebokforfattere omkring temaet bevis når det gjelder elevenes læring og oppbygningen av 

læreboken i matematikk R1?” Lærebokforfatterne har alle tre begrunnet at de formelle, 

deduktive bevisene er plassert i slutten av delkapitlene, mens de mer naturlige forklaringene 

til pensumet kommer underveis i den logiske oppbygningen av læreboken. Begrunnelsene går 

hovedsakelig på at elevenes strever med bevis og bevisføring, og at de formelle bevisene 

dermed kan forstyrre innlæringen til elevene. Derfor belyser de at de prøver å variere 

fremstillingsmåten, ved forklaringer og visualiseringer. De er likevel alle tre enige om at de 

formelle bevisene skal inkluderes, blant annet for at eleven skal få innsikt i matematikkens 

egenart, samt matematisk forståelse. Utover det, har de tre lærebokforfatterne noe ulike 

begrunnelser.  

 

Måten bevis fremstilles i læreboken skal treffe mange; elever, lærere, læreplan og øvrige 

lesere. Dette virker som en utfordring for lærebokforfatterne. Det kan synes som om 

hovedfokuset er på elevenes læring, og så ses de ytre faktorene i sammenheng med dette. På 

mange måter kan det virke som læreboken skal fokusere på det eleven skal kunne i forhold til 

eksamensordningen, slik at lærere vet hva som bør gjennomgås i timen og hva som kan 

unngås. I tillegg mener alle tre lærebokforfatterne at bevis krever både tid og modning av 

eleven, og at det dermed er naturlig at det ikke fokuseres på i stor grad i undervisning. 

Resultatet blir at lærebokforfatterne forklarer og eksemplifiserer formlene i stor grad i 

læreboken, og inkluderer de formelle bevisene i slutten av underkapitlene, tilgjengelig 

dersom ønskelig for eleven.  

 

5.4 Implikasjoner for videre forskning 
Gjennom denne masteren har jeg kartlagt ulike begrunnelser for hvorfor lærebokforfatterne 

har utformet læreboken for R1 slik de har med tanke på temaet bevis. Da lærebokforfatterne 

er mest interessert i elevenes læring, kunne det vært interessant å se nærmere på hvordan 

elevene faktisk benytter seg av lærebøkene til muligheten for resonnering og bevis. Dette har 

ikke blitt forsket på i norsk skole, noe som kunne vært et spennende forskningsprosjekt for å 

se om elevenes benytter seg av læreboken slik lærebokforfatterne ønsker de skal gjøre. I et 

slikt forskningsprosjekt kunne det også vært mulig å kategorisere oppgavetypene gitt i 
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læreboken for R1, for å kartlegge om det er oppgaver som fremmer instrumentell eller 

relasjonell forståelse. En liknende studie er gjort av Davis (2012) til inspirasjon. 

 

Det kunne også vært interessant å utvide dette prosjektet til i større grad å omhandle elevenes 

syn på bevis. Fokuset i denne oppgaven har vært at lærebokforfatterne er kjent med at bevis 

er vanskelig for elevene, og har dermed variert fremstillingmetoden av bevis i læreboken. Det 

kunne derfor vært spennende å inkludere elevenes tanker om bevis, og vurdere i hvor stor 

grad de ønsker mer eller mindre bevis i læreboken for R1. 

 

Det har vært noe forskning på læreres holdninger til bevis (se for eksempel Furinghetti & 

Morselli, 2011), og hvordan dette har innvirkning på bevisets plass i undervisningen. Dette 

har ikke vært gjennomført i norsk skole. Det kunne vært interessant å se hvordan læreres 

holdninger til bevis har innvirkning på undervisning i norsk skole, samt se dette opp mot 

elevenes syn på bevis. Dette kunne vært en studie som tegnet eventuelle likheter og ulikheter 

i elevenes og lærernes syn på bevis i matematikk og undervisning.  

 

5.5 Hva kan mine resultater brukes til? 
Mine resultater kan benyttes i stor grad av lærerutdannere, altså de som underviser i 

lektorutdanningen, PPU og lærerhøyskolen. Bevis er matematikkens egenart, og er også noe 

man som lærer skal undervise når man er ferdig utdannet. Det kan dermed være nyttig å få 

innblikk i hvordan lærebokforfatterne tenker rundt dette temaet. Denne oppgaven har 

fokusert på gapet i kunnskapsnivået mellom videregående skole og høyere studier, men det 

kan tyde på at det er et gap også mellom ungdomsskole og videregående skole. Da det er 

mulighet for bevis og argumentasjon i ungdomsskolen, er lærerer på dette trinnet også 

mottakere av min forskning.   

 

Lærebokforfattere og andre som er interessert i matematikklæring kan også ha interesse av 

denne studien. Studien viser hva lærebokforfatterne tenker rundt temaet bevis, som kan gi 

innspill til hva en selv tenker om dette. Lærere kan få mer forståelse for hvorfor læreboken er 

oppbygd slik den er, og hva det kan ha å si for elevenes læring. Studien kan også gi innblikk i 

hvordan egne holdninger til bevis kan påvirke lærerrollen. 
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv til lærebokforfatterne 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
”Bevis i lærebøker for R1. En kvalitativ studie av tre lærebokforfatteres didaktiske 

refleksjoner” 

 

Bakgrunn og formål 

Formålet med denne studien er å få et innblikk i hva tre lærebokforfattere tenker om bevis i 

læreboken de har forfattet for matematikk R1. Jeg er interessert i dette temaet fordi forskning 

viser at det er et gap i kunnskapsnivået hos elevene mellom videregående skole og høyere 

utdanning. At elever sliter med å forstå og konstruere bevis, kan forklare deler av dette gapet.  

 

Problemstillingen jeg skal besvare er: Hvilke didaktiske refleksjoner har tre lærebokforfattere 

omkring temaet bevis når det gjelder elevenes læring og oppbygningen av læreboken i 

matematikk R1? 

Forskningsspørsmål som skal besvares er: 

1. Hva tenker lærebokforfatter at bevisene skal bidra med for elevenes læring? 

2. Hvilke typer bevis er tatt med i læreboken? 

3. Hvilke begrunnelser har lærebokforfatter for type bevis som er valgt? 

 

Prosjektet er en masterstudie i matematikkdidaktikk ved ILS – Institutt for lærerutdanning og 

skoleforskning. Utvalget er bestemt i samråd med veiledere. Du er invitert som informant i 

denne studien fordi du har lang erfaring med lærebøker, samt undervisning i skolen. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Datainnsamlingen vil innebære at du deltar i et intervju. Spørsmålene vil omhandle typer 

bevis som er valgt, hvilke begrunnelser og tanker du har om hvorfor nettopp disse bevisene er 

valgt og hva bevisene skal bidra med for elevene. Jeg vil gjøre lydopptak av intervjuet, som 

senere skal transkriberes. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Veileder Guri Nortvedt og 

undertegnede vil ha tilgang til de transkriberte filene. Bare jeg vil ha tilgang til lydopptaket. 
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Informasjonen vil bli lagret på hjemmeområdet mitt til Universitetet i Oslo, for å ivareta 

konfidensialitet og datasikkerhet. Deltakere vil ikke kunne gjenkjenne i publikasjon, og vil å 

hver sin kopi av masteravhandlingen når denne er sensurert. Prosjektet skal etter planen 

avsluttes 1.juni 2016. Lydopptaket vil bli slettet ved sensur, senest 1.september 2016. 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke uten å 

oppgi noen grunn. Detsom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. 

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med: 

 

Prosjektleder: 

Vigdís Óskarsdóttir 

tlf. 93671738, 

oskarsdottir91@hotmail.com 

Veileder: 

Guri Nortvedt 

Tlf. 22854332 / 91320460 

g.a.nortvedt@ils.uio.no 

 

Studien er ikke meldepliktig til Personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Jeg vil likevel følge deres retningslinjer 

 

 

(Signatur prosjektleder, dato) 
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Vedlegg 2: Samtykkebrev til lærebokforfatterne 

 

Samtykke til deltakelse i studien 
 

 

Jeg har mottatt informasjonen om studien og er inneforstått med at det er mulig å trekke 

tilbake samtykket senere. Data om meg vil da anonymiseres. Jeg gir herved samtykke til å 

delta i studien ”Bevis i lærebøker for R1. En kvalitativ studie av tre lærebokforfatteres 

didaktiske refleksjoner”. 

 

 

 

Navn blokkbokstaver: ________________________________________________________ 

 

 

(Signatur prosjektdeltaker, dato)  
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Vedlegg 3: Intervjuguide 

 

1. Hvilke typer bevis er tatt med i læreboken? 

2. Hvordan kom du fram til de bevisene som er tatt med? 

- Hvorfor har dere valgt nettopp disse bevisene? 

- Er det bevis du har utelatt i prosessen? 

- Jeg ser at når du beviser […] så bruker du […], kan du utdype for meg hvorfor 

du gjorde det valget? 

- Hvordan kunne bevisene blitt fremstilt på en annen måte? 

3. Hva tenker du at bevisene skal bidra med for elevene? 

- Hvilke typer bevis tror du elever får mest nytte av; de formelle bevisene eller 

de som er av mer forklarende karakter? 

- Hvordan tror du elevene benytter seg av bevisene? 

- Tror du det kunne vært lettere å forstå bevis og den matematiske teorien på 

videregående skole dersom man hadde hatt mer forkus på matematisk 

argumentasjon på ungdomsskolen eller i 1T? 

- Hvis man tar R1-kurset og man som elev fokuserer lite på bevis, hvilken 

innvirkning tror du det vil ha? 

- Hvis man tar R1-kurset og man som elev fokuserer mye på bevis og det 

formelle i matematikk, hva tror du det vil si for videre studier i matematikk? 

- Tenker du at fremstillingen av bevis legger til rette for at elevene skal lære det 

selv? 

- Tror du lærer har innvirkning på om eleven benytter seg av bevisene i 

læreboken eller ikke? 

- Er det noen ytre faktorer som kan ha innvirkning på hvilke refleksjoner dere 

gjør rundt valg av bevis i læreboken? Med ytre faktorer så mener jeg slik som 

vurderingsformer, lærerkompetanse og lignende.  


