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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att med en kvalitativ metod ta reda på matematiklärares 
och läroböckers syn på bevis och bevisföring i gymnasieskolan. Studien bygger på fem 
intervjuer och dokumentanalyser på utvalda böcker ur två vanligt förekommande 
läroboksserier som informanterna i undersökningen använder i sin undervisning. I 
undersökningen framkom det att bevis är något viktigt men att det läggs ner mycket 
mindre tid på bevis och bevisföring på ”svagare” elever än på ”starkare” elever.  Det 
visade sig också att det finns mindre med bevis i de böcker som anses vara lättare än i 
de som anses vara svårare. Det viktigaste med att arbeta med bevis enligt 
informanterna i vår undersökning var att det ökar elevers förståelse för matematik. 
 
Nyckelord: Bevis, matematikläroböcker, förståelse. 
 

Abstract 

The purpose of this study was to find out with a qualitative method what view upper 
secondary mathematics teachers and textbooks' have on proof and proving. The study 
builds on five interviews and document analyses of selected textbooks from two 
commonly occurring/used textbook series that the teachers in this study use. In the 
survey, it appears that proofs are something important. But the study shows that 
”weaker” students gets less education in proofs in mathematics than ”stronger” 
students. Another result from this study shows that the textbooks that are considered 
to be easier contain fewer proofs than the textbooks that are considered to be more 
advanced. The most important conclusion about working with proofs that the 
teachers thought was that it increases students' understanding of mathematics. 
 
Keywords: Proof, textbooks of mathematics, understanding. 
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Förord 
 

Vi vill tacka Kirsti Hemmi för hennes hjälp med litteratur och reflektioner i början av 
vårt arbete. Vi skulle även vilja tacka vår handledare Katalin Földesi för den hjälp vi 
fått av hennes reflektioner och tips till vårt arbete. Vi vill också tacka de lärare som 
ställde upp på intervjuerna, utan er hade detta arbete inte varit möjligt att 
genomföra. 
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1. Inledning 
Vi har utifrån egna erfarenheter uppfattningen att bevis och bevisföring inom 
matematik på gymnasienivån är ganska knapphändig. Vi har själva inga direkta 
erfarenheter av det från vår skolgång eller vår praktik som vi gjort. Under vår 
utbildning här på högskolan har vi fått upp ögonen för hur viktigt bevis och 
bevisföring är för att öka elevers förståelse av matematik. Detta på grund av den hjälp 
vi själva har fått av bevis i matematikundervisningen på högskolan för att öka våra 
egna kunskaper och förståelse inom ämnet matematik. Att lära sig och arbeta med 
bevis ger mer än bara innebörden bevis. Det utvecklar också andra färdigheter. 
Eftersom bevis är bra för att öka förståelsen och ge andra färdigheter i matematik 
anser vi att bevis är en viktig del av matematiken. Därmed är det viktigt att elever får 
möjligheter till att se bevis och arbeta med bevis. I kursplanerna för matematik på 
gymnasienivå står det att för att eleven ska bli godkänd krävs det att ”Eleven skiljer 
gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis”. Det är 
ytterligare en anledning till att det är viktigt att elever får se och arbeta med bevis. 
 
På grund av vår tro att undervisningen i bevisföring är knapphändig samt att vi anser 
att lärarnas åsikter om bevisföring påverkar deras undervisning anser vi det 
intressant att få veta hur lärarna på gymnasiet ser på bevis. Vi vill även veta om 
lärarna lägger fram bevis för eleverna och hur de gör det. Det kan även vara 
intressant att få veta om mängden bevis som läggs fram skiljer sig mellan olika 
områden inom matematiken. Det finns bland annat två olika källor där eleverna kan 
få tillgång till bevis inom matematiken och dessa två källor är deras matematiklärare 
och matematiklärobok. Därför har vi kommit fram till att vi bör titta närmare på 
deras matematikläroböcker och prata med deras matematiklärare. 

1.1 Syfte/Frågeställning 

Undersökningen går ut på att belysa hur matematikläroböcker och lärare förhåller sig 
till bevis inom matematik på gymnasiet. Om lärarna framför bevis eller inte, vilka 
bevis som framförs respektive inte framförs, varför/varför inte etc. Detsamma gäller 
böckerna. 
 

• Hur ser lärarna på bevis? 
• Hur och i vilken utsträckning framförs bevis i matematik av lärare? 
• Hur och i vilken utsträckning framförs bevis i matematikläroböckerna och hur 

förhåller sig lärarna till dessa bevis? 

1.2 Arbetets disposition 

Kapitel 2: Litteratur. I detta kapitel tar vi upp olika definitioner av bevis och tidigare 
forskning kring bevis och bevisföring i matematikundervisningen. Även nuvarande 
kursplaner och kommande kursplaner i matematik finns upptagna här. Förutom 
detta beskrivs även ett styrdokument ”Principles and Standards for School 
Mathematics” som har haft stor betydelse i Sverige och andra länders fastställande av 
kursplaner i matematik. 
 
Kapitel 3: Metod. I detta kapitel diskuteras de metoder vi använt oss av i vårt arbete 
för att få svar på vår frågeställning. 
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Kapitel 4: Resultat. I detta kapitel tar vi upp de resultat vi fått genom vår testintervju, 
våra intervjuer och dokumentanalyserna. 
 
Kapitel 5: Analys. I detta kapitel analyseras de resultat vi fått genom intervjuer och 
dokumentanalyser med hjälp av tidigare forskning och kursplaner. 
 
Kapitel 6: Slutsats. Här svarar vi på frågorna i vår frågeställning 
 
Kapitel 7: Diskussion. I detta kapitel diskuterar vi det vi kommit fram till genom vår 
undersökning. Här diskuterar vi även fördelar och nackdelar med de metoder vi 
använt oss av och varför vi använt dessa. 

2. Tidigare forskning/Litteraturgenomgång 

2.1 Vad är ett bevis? 

Harel och Sowder (1998) skriver att vad som har varit ett matematiskt accepterat 
bevis har förändrats genom historien. Exempelvis menar de att babylonierna saknade 
riktiga bevis som vi ser det idag. Detta menar de på grund av att de saknar de 
generella påståendena, deduktionen och förklaringarna. Vidare berättar de att från 
början fanns idén om att bevis var en deduktiv process endast i geometrin. De skriver 
att detta inte fanns inom algebra. Författarna beskriver bevisföring som en process 
som består av två underprocesser. Dessa underprocesser är enligt författarna först en 
process där man övertygar sig själv om sanningen av ett påstående och den andra är 
när man övertygar andra om att påståendet är sant. Processen vid bevisföring av ett 
påstående går till på olika sätt skriver de. De menar att om matematikern tror att 
påståendet är sant kommer han att söka ett bevis som verifierar detta medan han 
söker ett bevis som visar att påståendet är falskt om han istället tror detta. 
 
Avigad (2005) skriver att traditionellt har synen på bevis varit att det kan visa att ett 
påstående är sant. På grund av detta ställer författaren frågan om varför matematiker 
söker nya bevis för att bevisa ett påstående som redan är bevisat. Han menar att detta 
beror på att ett nytt bevis kan vara mer förklarande över varför påståendet är sant 
men han skriver även att det kan ge ett starkare eller mer generellt påstående. Ett av 
matematikernas mål är att lyckas tillverka korrekta bevis enligt honom. Avigad 
påpekar därför att den matematiska filosofin har försökt framhäva standarder av 
korrekthet och grunder för sanningen. Vidare skriver han att ett bevis som har starka 
eller informativa metoder, som gör det enkelt att följa sekvensen som beviset är 
uppbyggd av eller som ger användbar information som inte har med påståendet att 
göra värderas högt. Ibland kan ett bevis endast vara en vanlig beräkning och detta 
skriver författaren kan värderas högt på grund av att detta endast kräver lite 
tankearbete och bakgrundskunskap. Han anser att ett bra bevis är enkelt att läsa, lätt 
att komma ihåg och enkelt att göra om. Med bevis menar Avigad en kommunicerande 
text som ger tillräcklig information för att belägga påståendets sanning. 
 
Hersh (1993, 1997) har tre olika förklaringar på vad ordet bevis betyder. Första 
förklaringen ger han på vad som står i den engelska ordlistan på ordet ”proof”. Enligt 
författaren är definitionen av ordet ”proof” i den engelska ordlistan test, att testa eller 
att testa sanningen av någonting. De två andra förklaringar av vad ordet betyder 
skriver han har med vad ordet betyder i matematiken. Definitionen av ordet bevis i 
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den praktiserande matematiken är att bevis ska vara ett argument som övertygar en 
kvalificerad jury. Detta bevis är informellt och oexakt. Dessa genomför vi för att 
övertyga varandra skriver han. Den tredje förklaringen av vad ordet betyder är en 
teoretisk beskrivning och denna beskrivning säger att bevisen är formella och 
uppbyggda av formella meningar inom logiken där beviset byggs upp steg för steg, 
där alla dessa steg följer en strikt logisk deduktion påpekar han.  
 
Hersh (1993) skriver att formella bevis endast kan existera med en formell struktur. 
Vidare menar han att för att ett bevis ska vara ett formellt bevis krävs det att det är 
skrivet med ett formellt språk som är baserat på en uppsättning formella axiom och 
som är framresonerat med formella regler om slutsats. Författaren skriver att denna 
formell-logiska bild av bevis är ett fascinerande ämne för studier inom logik men inte 
en bild av ett verkligt matematiskt bevis. Han anser att matematik går ut på att finna 
bevis, inte att kontrollera om detta bevis faktiskt är ett bevis. 
 
De Villiers (1999) beskriver sex olika funktioner som bevis har men han medger att 
listan antagligen inte är fullständig. Den första funktionen han tar upp är dess 
funktion att visa att något är sant. Han påstår att många matematiklärare anser att 
det enda som kan ge säkerhet för att något är sant är ett bevis. Själv anser han att 
övertygelsen om att något är sant ofta kommer före det att matematikern försöker 
bevisa det. Den andra funktionen ett bevis har är att det kan förklara varför något är 
sant enligt de Villiers och denna funktion skriver han kan vara viktigare än den förra. 
Den tredje funktionen förklarar han har med systematisering att göra. Genom bevis 
kan vi bygga upp axiom, koncept och satser menar han. Författaren skriver att den 
fjärde funktionen är att arbete med bevisföring kan leda till att nya resultat upptäcks. 
Den femte funktionen enligt de Villiers är att bevisföring kan genom kommunikation 
sprida den matematiska kunskapen. Den sista och sjätte funktionen som bevis har är 
att det kan ge intellektuell utmaning skriver han.  
 
I Reuterswärds (2008) undersökning svarar lärarna att bevis är logiskt och att det 
steg för steg fastställer hur sant ett påstående är. Bevis har ett matematiskt språk och 
en formell struktur menar informanterna i hennes undersökning. 
 
I Nationalencyklopedin står det att bevis visar sanningen av ett påstående. Vidare 
står det att ett bevis ofta består av ett resonemang som leder fram till en slutsats. Det 
påpekas även att kravet för hur säkert ett bevis måste vara kan variera. I en ny bok 
som heter Matematiktermer för skolan definierar Kiselman och Mouwitz (2008) 
bevis som ”övertygande argumentation för att ett matematiskt resultat skall 
accepteras som sant” (s 129). Vidare, skriver de ”Ett matematiskt bevis för en sats 
skall med logisk nödvändighet leda läsaren från teorins accepterade axiom och 
satsens antaganden till satsens slutsats” (s 129). 

2.2 Principles and Standards for School Mathematics 

Principles and Standards for School Mathematics (2000) är ett stort och innehållsrikt 
dokument producerat av National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) som 
är en international professionell organisation. Dokumentet har tillkommit efter 
många års forskning inom matematikundervisning och är avsett för att fungera som 
en källa för alla beslutsfattare från förskola upp till gymnasiet inom utformning av 
matematik, såsom kursplaner och undervisning. Både i USA och internationellt har 
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dokumentet haft och har fortfarande mycket stort inflytande på hur matematikkurser 
utformas och på hur undervisningen kan bedrivas. I en rapport, skriven av Nationellt 
Centrum för Matematikutbildning (NCM, 2001), kan man läsa att Sveriges 
kursplaner i matematik har påverkats mycket av detta dokument.  
 
Personer som tar beslut rörande skolmatematiken har viktiga konsekvenser att tänka 
på, både för elever och samhället. Besluten bör grunda sig på säker och professionell 
vägledning. Principles and Standards är till för att ge sådan vägledning. Principles 
beskriver grunddragen för att få en högkvalitativ matematikundervisning. Standards 
beskriver det matematiska innehåll och processer som elever bör lära sig. 
Tillsammans utgör de en vision, en strävan mot en ständig utveckling inom 
matematikundervisningen. 
 
Principles and Standards visar NCTM’s förslag över vilket innehåll och vilka 
processer elever bör veta och kunna använda. För att åstadkomma ett samhälle som 
har förmåga till att tänka och resonera matematiskt behövs ambitiösa Standards.  
Standards är till för att hjälpa till vid utveckling av kursplanen, val av material, 
planering av undervisning, bedömning, utvärdering av lärare och elever, beslut som 
tas i klassrummet, upprättande av utvecklingsprogram för lärare. De beskriver också, 
vad matematikundervisningen ska ha för mål, vilka kunskaper och färdigheter som 
elever bör tillägna sig under skolans gång från förskolan till år 12. De tio Standards 
som tas upp utgör tillsammans en innehållsrik grund som är rekommenderad för alla 
elever.  
 
Det matematiska innehållet som elever ska lära sig är - tal och operationer, algebra, 
geometri, mätning, dataanalys och sannolikhetslära.  
De matematiska processerna som elever ska lära sig är – problemlösning, bevisföring 
och bevis, kommunikation, samband och redogörelse. 
 
Uppsättningen Standards framställer den matematik som alla elever ska ha möjlighet 
till att lära sig.  Dessa tio Standards separerar inte kursplanen i matematik till 
enskilda enheter. Matematik som disciplin är högt förbunden, områdena beskrivna 
av Standards överlappar och integrerar. Processer kan bli lärda med hjälp av 
innehållet, och innehållet kan bli lärt med hjälp av processer. När man arbetar inom 
ett område arbetar man ofta samtidigt inom andra områden. Tal till exempel, 
genomtränger alla områden i matematik. Processer av bevisföring, bevisning, 
problemlösning och redogörelse används i alla områden. 
 
I Principles and Standards tar författarna upp att när det gäller bevis och bevisföring 
ska eleverna, från förskolan till år 12, få möjligheter till att känna till bevisföring och 
bevis som en väsentlig del av matematiken, göra och undersöka matematiska 
hypoteser, utveckla och uppskatta matematiska slutledningar och bevis, välja och 
använda varierande typer av bevisföring och metoder av bevis. 
För att få en bra undervisning om bevis och bevisföring krävs det att lärarna själva 
måste förstå matematik bra för att kunna hjälpa elever utveckla goda vanor av 
bevisföring. Lärarna måste också sträva för att skapa ett klimat som inbjuder till 
diskuterande, frågande, och lyssnande elever. För att klassen ska bli en del av ett 
undersökande samhälle, ska läraren förvänta sig att elever ska söka, formulera, och 
kritiskt granska förklaringar. Matematiskt bevis och bevisföring erbjuder vägar till 
utveckling och insyn i en stor skara företeelser.  Elever ska förvänta sig och kunna se 
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att matematik har en mening, läraren ska hjälpa eleverna att lära sig vad matematisk 
bevisföring medför. Vid slutet av gymnasiet, bör eleverna kunna förstå och producera 
matematiska bevis och bör samtidigt kunna uppskatta värdet av dem.  Bevisföring 
och bevis är något som inte kan läras ut i ett enstaka moment, t.ex. genom att arbeta 
med bevis i geometrin. Bevisföring och bevis ska vara en naturlig fortgående del 
oavsett vilket område som studeras. 
 
I Principles and Standards står det att matematik bör ha en mening för eleverna och 
att de bör se det som motiverat och rimligt. Elevernas erfarenheter ska hjälpa dem att 
söka och hitta förklarande mönster för modeller de observerar. De tillvägagångssätt 
de använder hjälper dem att utveckla en djupare förståelse av matematik. Eleverna 
bör utveckla ett större register av metoder inom bevisföring och bevis. 
 
Läraren ska hjälpa elever se att ett påstående är sant eller falskt genom bevis. Elever 
behöver lära sig och instämma om vad som anses vara acceptabelt som en lämplig 
argumentation i det matematiska klassrummet. Dessa är de första stegen mot att 
realisera att matematisk bevisföring är baserad på särskilda antaganden och regler. 
 
En del av skönheten inom matematik är när intressanta saker händer. Detta bör 
matematikelever förstå. Ta t.ex. följande uppgift. Skriv ner din ålder. Addera 5. 
Multiplicera summan med 2. Addera 10 till det. Multiplicera summan med 5. Säg mig 
resultatet och jag kan ta fram din ålder. För att finna svaret tar man bort den sista 
nollan från talet man får och subtraherar 10. Resultatet är personens ålder. Varför 
funkar det? Enligt Principles and Standards kan elever i alla årskurser arbeta och 
försöka förklara problem som det här. 
 
Att jobba med matematik medför upptäckter. Hypoteser - det är, en väl underrättad 
gissning – är stor väg till upptäckt. Lärare och forskare håller med om att elever kan 
lära sig att göra, prova och förfina hypoteser. Lärare kan hjälpa elever att lära sig att 
göra hypoteser genom att ställa frågor, ser du något mönster, är det alltid sant?  
Genom att skifta frågorna i uppgiften kan det hjälpa eleverna att lära sig att göra 
hypoteser.  För att utveckla och göra hypoteser behöver elever många möjligheter till 
lärande.  
 
Elever i alla åldrar bör lära sig att testa sina hypoteser med hjälp av konkret material, 
miniräknare och andra verktyg, matematisk framställning och symboler. Det är också 
bra om eleverna lär sig att samarbeta med andra elever för att lära sig att formulera 
sina och att lyssna på andras hypoteser och förklaringar.  
 
En lärare bör se till att eleverna går tillbaka och tittar på sina hypoteser för att se om 
de håller i det nya sammanhanget. För att kunna göra en hypotes eller dra en slutsats 
om något måste man ha en viss kunskap. Elever har kanske inte alltid den kunskapen 
som de behöver och som lärare behöver man påpeka att ibland krävs det mer 
kunskap än vad man innehar. 
 
I arbetet med att göra och undersöka hypoteser bör eleverna lära sig att reflektera på 
frågor som varför fungerar det här? På gymnasiet bör eleverna förvänta sig att kunna 
skapa ganska komplexa kedjor av bevisföring och göra matematiska antaganden. För 
att hjälpa elever utveckla och korrigera mer allmänna hypoteser och förkasta 
hypoteser, kan man ställa frågor som fungerar det här alltid? Ibland? Aldrig? 
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Utvidgning till allmänna fall ska bygga på mer sofistikerad matematisk kunskap som 
byggs upp under skolgången. 
 
Författarna i Principles and Standards skriver att en sak som är viktig för att elever 
ska utveckla en god matematisk bevisföring är att ha vanan att fråga varför. Ett bra 
sätt att utveckla bevisföring är genom klass-diskussioner. Eleverna diskuterar med 
andra elever om vad de gjort. Ett påstående som kan undersökas på flera sätt kan 
skapa möjligheter för diskussion, även om det visar sig att påståendet är fel. Lärare 
bör tydliggöra för eleverna att ingen idé är dum eller dålig. När elever rör sig genom 
stadierna, bör de jämföra deras tankar med andras tankar, vilket kan göra att de 
förändrar eller stärker sin tankegång eller slutledning. För att få en god miljö till att 
lära sig bevisföring bör eleverna medverka till att skapa ett uppmuntrande klassrum. 
Ett uppmuntrade klassrum fås genom att eleverna är villiga till att berätta och lyssna 
på andras tankegångar. Elever kan utveckla sin tankegång genom att berätta sin 
tankegång till gruppen, klassen, och till andra utanför klassrummet. Ett särskilt 
format av en matematisk slutsats eller bevis är mindre viktigt än ett klart och korrekt 
språk som är anpassat efter den årskurs eleven går i.  
 
Utvecklandet av bevis kan vara en naturlig väg när man arbetar med ett problem, 
t.ex. uppgiften går ut på att finna fyra på varandra följande heltal vars summa är lika 
med 28. Eleven sitter och arbetar med uppgiften för att sedan säga att det är omöjligt. 
Läraren frågar, är det omöjligt för dig eller för alla? Eleven arbetar vidare i några 
minuter när en annan elev säger, om du kallar det första talet för n, blir de tre nästa 
talen n+1, n+2, n+3. Adderar du dessa tal får du 4n+6, sätt det lika med 28, då får du 
4n+6=28 och lösningen blir n=5,5. Det finns alltså inga heltal som löser problemet. 
Här fungerar ett bevis bra för att förklara varför något är omöjligt. 
 
Man ska uppmuntra elever till att dra slutsatser från vad de redan vet. Man kan lära 
eleverna hur man tydliggör kunskapen de använder när de skapar argument och 
slutledningar.  
 
I Principles and Standards står det att elever ska få se olika bevismetoder. Bevis 
genom motsägelse är något elever ska få se. Att motbevisa hypoteser kan man börja 
med redan i de lägre åldrarna genom att hitta ett enda motexempel. Direkt bevis och 
indirekt bevis bör elever ha en erfarenhet av, de bör också lära sig att vissa resultat är 
bevisade med hjälp av induktionsprincipen. 
 
För att bli bättre rustad för en effektiv bevisföring ska elever ha förmågan att kunna 
använda olika typer av bevisföring och former av bevis. 
 

2.3 Läroplaner, kursplaner och betygskriterier 

Undervisningen i den svenska skolan ska baseras på vad som står i våra läroplaner 
och kursplaner för våra ämnen. I kursplanen för matematik kurs B står det att 
eleverna ska ”kunna förklara, bevisa och vid problemlösning använda några viktiga 
satser från klassisk geometri”. När det gäller betygskriterierna för Matematik kurs A, 
B, C och D ska eleven för att få godkänt kunna skilja mellan ett bevis och en gissning. 
Men förmågan att kunna genomföra ett bevis både muntligt och skriftligt är något för 
de elever som satsar på att få MVG i någon av dessa kurser.  
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Syftet med gymnasiets matematik är bland annat att eleven ska få uppleva en del av 
matematikens skönhet skriver Skolverket. De pekar på att matematikundervisningen 
ska syfta till att eleverna ”utvecklar sin förmåga att följa och föra matematiska 
resonemang”. På Skolverkets hemsida beskrivs matematik vara ett ämne där man 
genom bevisning av påståenden bygger upp teorier. Det är genom satser eller 
samband som bevisen uttrycks. Dessa satser eller samband visar hur matematiska 
begrepp kan användas. Detta leder enligt Skolverket till utveckling av matematiken. 
 
Som säkert många vet håller kursplanerna just nu på att förändras och dessa 
förändringar arbetar Skolverket med. Detta innebär även att matematiken i 
gymnasiet kommer att se annorlunda ut. Vi har haft möjligheten att studera ett 
förslag till kommande kursplaner för matematik. I detta förslag står det att ett av 
målen med matematiken på gymnasiet är att eleven ska kunna argumentera logiskt, 
föra matematiska resonemang och reflektera både i skrift och tal.  
 
I det nya förslaget finns det sex olika kurser, Matematik 1, 2, 3, 4 och 5 och 
Matematik – fördjupning. När det gäller matematik 1 finns det tre olika versioner av 
denna kurs. Matematik 1a är för yrkesprogrammen, Matematik 1b är för ekonomi-, 
estetisk-, humanistisk- och samhällsvetenskap programmen och Matematik 1c är för 
naturvetenskapliga och tekniska programmen. I förslaget för läroplan för Matematik 
1a står det att matematisk argumentation ska behandlas och även jämföras med hur 
argument i vardagslivet går till. Här står det även att för att eleven ska få ett A måste 
denna använda en argumentation baserad på logik.  
I Matematik 1b ska förutom matematisk argumentation som beskrivits ovan även 
begreppen sats och bevis ingå. I betygskriterierna står det att för att eleven ska få ett 
A krävs det att denna kan genomföra matematiska bevis och även använda sig av en 
logiskt uppbyggd argumentation i både tal och skrift. För att eleven ska få ett C i 
kursen krävs av eleven att denna klarar av att genomföra enkla bevis och kan 
argumentera för de resonemang eleven har i både tal och skrift. För betyget E kräver 
betygskriterierna att eleverna kan motivera sina lösningar.  
 
När det gäller Matematik 1c ska begreppen sats, bevis och definition tas upp med 
hjälp av geometri och talteori. Även i denna kurs ska den matematiska 
argumentationen diskuteras både historiskt och i förhållande till hur vi argumenterar 
i vardagen. Denna kurs är som tidigare nämnt tänkt för naturvetenskap- och 
teknikeleverna och för att dessa elever ska nå upp till betyget A krävs det att de kan 
genomföra matematiska bevis och hålla en logiskt uppbyggd argumentation i både tal 
och skrift. Betyget C kräver av eleverna att de kan genomföra enkla bevis och 
argumentera för sina resonemang. För betyget E behöver eleverna kunna motivera 
sina lösningar precis som i kursen Matematik 1b. 

2.4 Tidigare forskning 

Hemmi (2009) skriver att inom skolmatematiken har behandlingen av bevis skiftat 
under årens lopp och inom olika skolformer. Bevis har haft en mindre roll under de 
senaste 30 åren inom matematiken i flera länder, även i Sverige. Men Hemmi skriver 
att bevis verkar vara på väg tillbaka. Bl.a. i USA har bevis fått en viktig roll i 
måldokumentet för matematik, Principles and Standards for School mathematics. 
Detta dokument har ett stort inflytande på matematikens utveckling i skolan.  
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Hemmi skriver att kursplanerna inte har några klara mål om bevis i undervisningen. 
I kursplanen för kurs B står det att eleven ska kunna ”förklara, bevisa och vid 
problemlösning använda några viktiga satser från klassisk geometri”. Man kan också 
läsa att, för att få betyget G krävs det att eleven ”genomför matematiska resonemang 
såväl muntligt och skriftligt” och eleven måste kunna ”skilja gissningar och 
antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis”. Och för att eleven ska få 
betyget MVG måste de ”delta i matematiska samtal och genomföra såväl muntligt 
som skriftligt matematiska bevis”. Hemmis studie tyder på att det är tveksamt om 
matematikundervisningen lever upp till det. Bevis finns knappt i moderna svenska 
gymnasieläroböcker (Nordström & Löfwall, 2006).  Och istället för ordet bevis kallas 
det ibland för förklaringar eller motiveringar. Bevisuppgifter i läroböckerna är 
vanligtvis rankade som svårare uppgifter av författarna.  
 
Hemmis studie tyder på att förkunskaperna skiftar kraftigt för nybörjarstudenter på 
högskolan eller universitetet när det gäller bevis och bevisföring. Hälften hade sett 
mycket bevisade påståenden, en tredjedel hade knappt någon alls erfarenhet av bevis. 
Många hade nästan ingen erfarenhet av att framställa egna bevis heller. Studenterna 
hade ingen direkt vana av att arbeta undersökande på ett sådant sätt att det leder 
fram till ett bevis. Det var några som hade erfarenhet av att öva bevisföring. Hemmi 
skriver, för att få en större bild av hur bevis behandlas i skolmatematiken på 
gymnasiet behövs det forskas mer inom ämnet.  
 
På senare tid har det forskats mycket om bevis i matematikundervisningen skriver 
Hemmi.  Det finns en webbsida, The international newsletter on the teaching and 
learning of mathematical proof (http://www.lettredelapreuve.it/), där många 
forskningsartiklar och avhandlingar om bevis i matematikundervisningen läggs ut. 
Hemmi skriver däremot att i Sverige är forskning inom detta ämne ganska liten. Men 
det finns några studier och en är Lennart Rådes studie från 1986 som visar att vissa 
lärare på universiteten varit oroliga över utvecklingen att bevis fått en mindre roll i 
skolan. Hemmi skriver att han gjorde en studie på Chalmers tekniska högskola där 
han frågade om studenternas syn på bevis. Hemmi skriver att resultaten i studien 
överensstämmer till viss del med hennes egen. Bland annat, att det var några som 
hade väldigt lite erfarenheter av bevis i skolan.  
 
En sak som bevisföring är bra till är att det är en metod att få ny matematisk kunskap 
accepterad. I Hemmis studie tycker alla matematiker att bevis är en viktig del inom 
matematik. Matematikerna i Hemmis studie pratar om funktioner som de tycker 
berör bevis, såsom förklaring, verifiering och systematisering. En del av 
matematikerna påpekade också att man med hjälp av bevis kan utveckla olika 
färdigheter som behövs i problemlösning i andra sammanhang inom matematik. 
Hemmi skriver att forskare diskuterat och lyft fram funktionen av bevis som 
förklaring som den viktigaste i undervisningen. Hemmi anser att verifiering också är 
viktigt, för att eleverna ska kunna motivera och kritiskt granska sina lösningar.  
 
Matematikerna i Hemmis studie tyckte att bevis är viktigt i matematik. Men de tyckte 
inte det var en självklarhet att man ska behandla bevis inför nybörjare. Det fanns de 
som ville behandla bevis tidigt i undervisningen men på grund av olika faktorer inte 
kunde det, tidsbrist eller att studenterna hade för lite förkunskap om bevis. Sedan 
fanns det några som tyckte att det var onödigt att behandla bevis för nya studenter på 
högskolan eller universitetet. 
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I Hemmis studie framkom det att många studenter velat få mer kunskap om bevis i 
skolan. Studenterna som deltog i studien hade inte helt klart för sig om deras egna 
bevis var acceptabla som bevis och om det de skulle bevisa var bevisat. Diskussioner, 
bevistekniker och logik hade de inga erfarenheter alls från sin tidigare undervisning. 
 
Bevis vara eller icke vara på gymnasiet kan ifrågasättas. Flera undersökningar visar 
att om elever engageras och guidas till bevisföring med hjälp av omväxlande övningar 
kan bevis vara en inspirationskälla för elever och lärare i undervisningen. En stor 
fråga för personer inom skolväsendet är vilka som ska få bekanta sig med bevis, är det 
för dem som ska bli matematiker eller är det till för alla som läser matematik. Hemmi 
anser att bevis är hjärtat av matematiken och inte ska gå att undvika i undervisningen 
samt att bevis och bevisföring ger möjligheter till att utveckla andra färdigheter som 
behövs i matematik. 
 
Reuterswärd (2008) kommer i sin uppsats fram till att bevis har många olika 
funktioner. Bevis gör matematiken trovärdig på grund av att det förklarar varför 
något fungerar. Förklaringen kan leda till att eleverna har det lättare att använda 
matematiken, att de tycker att matematiken blir roligare och det har även visat sig att 
eleverna har lättare att minnas vad de lärt sig.  
 
Lärarna i Reuterswärd undersökningen ansåg att bevis kunde ge eleverna en 
intellektuell utmaning och hjälpa eleverna att få en förståelse för matematik. 
Informanterna menade att bevis var något centralt vad gäller matematik och därför 
något som var värt att kunna för eleverna. Reuterswärd skriver att eleverna behöver 
bekanta sig med bevis för att vara beredda på högskole- eller universitetsstudier. 
Enligt informanterna kan bevis leda till att utveckla det matematiska språket och det 
logiska tänkandet. Det kan även vara till hjälp när det gäller läsförståelse, 
taluppfattning och att kombinera olika områden inom matematiken. Författaren 
skriver att bevis kan vara en bra utmaning för de elever som har det lite lättare med 
matematiken. Förutom allt detta anser lärarna att bevis kan vara estetiskt tilltalande.  
 
Det visades sig i Reuterswärds undersökning att lärarna anpassade sin undervisning 
efter elevgrupp. En svagpresterande grupp fick tillgång till färre bevis än eleverna i en 
högpresterande grupp. Ibland anpassades undervisningen beroende av vilket 
gymnasieprogram eleverna läste. En del av lärarna anser att man aldrig ska påstå 
något för eleverna utan att förklara varför detta stämmer. Medan andra anser att 
vissa elever om de har otillräckliga förkunskaper kan de inte dra nytta av bevis på 
grund av att de helt enkelt inte förstår. De pekar även på att en del elever själva inte 
ser någon mening med bevis.  
 
I Reuterswärds undersökning kom det fram att bevis ofta görs osynliga och bakom 
detta finns ofta didaktiska skäl. Ofta använder lärarna andra ord än bevis, exempelvis 
motivering. En av informanterna anser att utbytet av ordet bevis mot ett annat ord 
inte behöver göra det enklare för eleverna som det är tänkt.  
 
En av lärarna i Reuterswärds undersökning berättar att på grund av att 
styrdokumenten, nationella proven och läroböckerna inte har ett tydligt fokus på 
bevis så har inte han det heller. Han skulle aldrig ha bevis med på prov för detta 
skulle enligt honom leda till att eleverna skulle bli upprörda. En annan lärare i 
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Reuterswärds undersökning ser på detta på ett annat vis. Denna lärare använder 
uppgifter där eleverna ska bevisa på vissa prov för att vara säker på om eleven ska få 
betyget MVG eller inte. Eleverna har då i förväg fått möjlighet att arbeta med 
bevisföring.  
 
Författaren kom fram till att det inte var vanligt att det var eleven som bevisade ett 
påstående utan istället gav vissa lärare först påståendet och sedan bevisade de själva 
dessa och först efter detta fick eleverna möjlighet att arbeta med detta. En del av 
lärarna påpekade att det finns de elever som själva vill testa först och sedan förstå 
medan andra elever vill ha svaret först och sedan få arbeta med detta. Reuterswärd 
kom fram till att geometriska bevis var vanligt på grund av att detta var åskådligt för 
eleverna.  
 
Harel och Sowder (1998) skriver att bevisföring har varit ett stort mål i många 
länders läroplaner. Däremot har detta mål inte alltid uppnåtts enligt författarna. De 
menar att anledningen till att eleverna har stora svårigheter med förståelse, 
uppskattning och producering av bevis är för att lärare tar för givet hur eleverna ser 
på bevis. De skriver att lärare tvingar på eleverna metoder och regler som ofta inte 
stämmer överens med vad som skulle övertyga eleven. Istället föreslår de att vi ska 
försöka förändra elevernas syn på bevis.  
Ett annat problem Harel och Sowder tar upp är att vi lägger fram bevis för eleverna 
utan att förklara dem. Detta leder enligt dem till att eleverna inte lär sig att ett bevis 
är ett övertygande argument, att det är en produkt av mänsklig aktivitet och inte 
heller att det är en essentiell del i matematiken. Författarna påpekar också att 
eleverna ofta inte är intresserade av varför påståendet är sant och detta tror de beror 
på läroplanerna och läroplanernas inriktning på sanningen istället för anledningen 
till varför något är sant. De menar att år med fokus på resultaten i matematiken kan 
ha gett en vision om att detta är det enda som har betydelse i matematiken. De 
skriver att det räcker att läraren eller läroboken säger att ett påstående är sant för att 
eleverna ska tro på det. De vill inte själva vara med i konstruktionen av bevis skriver 
Harel och Sowder. Vidare skriver de att eleverna förväntar sig av matematiken att de 
ska arbeta med att memorera formler och använda formler. De påpekar att när elever 
försöker bevisa något gör de ofta detta genom att endast skriva om påståendet till ett 
nytt som de anser vara fakta. I andra fall bevisar de påståenden med ett eller flera 
exempel både för att övertyga sig själva och andra, skriver författarna. De påpekar att 
eleverna anser att på grund av att exemplet är slumpmässigt utvalt och har visat sig 
stämma så måste påståendet vara sant.  
 
Harel och Sowder påpekar att studier har visat att det endast är ett fåtal studenter 
från ”High school” (gymnasiet) som har fått tillräckliga kunskaper i förståelse av 
bevis och kunskap om bevisföring. De berättar även att de elever som endast träffat 
på bevis som är uppbyggda på ett visst sätt inte kan bedöma om andra bevis är bevis. 
 
Gibson (1998) skriver att många elever anser att bevisföring är svårt. Författaren 
berättar om studier som har gjorts på studenters svårigheter med bevis i matematik 
och påpekar att dessa har visat att det har med fyra faktorer att göra. Dessa fyra 
faktorer är förståelse för regler och bevisens natur, konceptuell förståelse, 
bevistekniker och bevisstrategier och kognitivt tryck. Han menar att för att skapa ett 
bevis måste man ha förståelse för informationen i beviset. Han anser att eleven måste 
förstå definitionerna av de begrepp som ingår i hypotesen och i satsen som ska 
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bevisas för att kunna genomföra ett bevis. Gibson skriver, för att bevisa något krävs 
att man upptäcker de logiska argumenten som kommer att visa att påståendet man 
försöker bevisa är sant. Författaren påpekar även att på grund av att ett bevis är 
hopsatt av en sekvens av idéer krävs det att man fastställer lämpliga idéer och att 
man kan föra samman dessa till ett sammansatt argument. 
 
Hersh (1993) anser att meningen med ett bevis är att övertyga. Detta kan testas 
genom att låta en kvalificerad jury titta på beviset och se om dessa blir övertygade om 
bevisets riktighet, skriver författaren. Han menar däremot att meningen med ett 
bevis i klassrummet skiljer sig från den allmänna meningen. Han anser att det är 
alltför enkelt att övertyga eleverna i klassrummet. Författaren menar att det räcker 
med att bevisa en sats sanning med hjälp av endast två exempel för att eleverna ska 
känna sig övertygade och på grund av detta anser han att bevisets roll i klassrummet 
inte ska vara att övertyga.  I klassrummet ska beviset istället ha en förklarande roll 
skriver han. Han anser att en upplyst lärare är en lärare som använder ett 
undervisningsätt där målet med bevis är att stimulera elevernas förståelse. Hersh 
skriver att bevisföringen i klassrummet istället ska ge eleven insikt om varför en sats 
är sann. Han påpekar att i många klassrum har det visat sig att bevis måste hoppas 
över och detta beror antingen på för dåligt med tid eller att bevisen är för svåra för 
eleverna på den nivå de ligger på just nu eller att bevisen inte ger eleverna en större 
förståelse för varför satsen är sann.  
 
I klassrummet förekommer två olika sorters bevis, det informella och det 
semiformella, och dessa bevis blir presenterade med ett neutralt språk och innehåller 
ofta uträkningar som är informella underbevis inom det informella beviset. Hersh 
tror att en del matematiklärare skulle säga att om han/hon inte hade med bevisföring 
i sina kurser skulle det inte vara en matematikkurs.  
 
Författaren skriver att det finns två skilda syner på bevis i matematik. Den första 
synen beskriver han som att bevis är matematik och matematik är bevis och att man 
då ser matematiken som ett system av absoluta sanningar där det är kompletta och 
korrekta bevis som bygger upp matematiken. En lärare som har den här synen 
berättar endast för eleverna vad han eller hon tänker bevisa påtalar författaren. 
Hersh skriver att denna lärare väljer ut de bevis som är mest generella eller kortaste 
och läraren med denna syn bryr sig inte om hur förklarande ett bevis är på grund av 
att meningen med ett bevis inte är att vara förklarande utan att vara en certifiering 
för att släppas in i katalogen av absoluta sanningar. Hersh andra syn på matematik 
som han skriver om är att man ser bevis som kompletta förklaringar. Bevis bör ges 
när det krävs en mer komplett förklaring av något, skriver författaren. Han beskriver 
dessa matematiker som en som ser matematiken som vår och vårat redskap och 
leksak att använda när vi känner för det. Författaren säger att denna syn inte ser 
bevis som ett måste. Hersh skriver att lärare med denna syn använder sig av de bevis 
som förklarar bäst för att dessa lärare anser att meningen med bevis är förståelsen. 
 
Hersh (1997) påpekar att bevis i matematiken har två olika betydelser, det betyder en 
sak i praktiken och en annan i principen. Bevis i praktiken är informella och oexakta 
medan bevis i principen är formella och exakta, skriver han. Han anser att detta leder 
till problem i matematikundervisningen på grund av att lärare visar hur bevis görs i 
praktiken men berättar om bevis utifrån betydelsen i principen och denna skillnad, 
menar han, blir aldrig erkänd. Vidare påpekar han att lärare klagar på eleverna när de 
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inte förstår vad ett bevis är fastän lärarna själva egentligen inte vet det. Med detta 
menar han att som lärare kunna ge en sammanhängande förklaring på vad bevis är. 
Som elev får man genom böcker och lärare se hur man bevisar men aldrig en bra 
förklaring på vad böckerna eller lärarna menar med bevis. Författaren skriver att vi 
föredrar vackra bevis med hål i framför tråkiga men korrekta bevis. Han påstår att 
bevis kan förändras för att få ett vackrare uttryck. Vidare skriver Hersh att när ett 
bevis publiceras lämnas rutinsteg ut och detta leder till att de publicerade bevisen är 
inkompletta. Läsaren accepterar ändå bevisen antingen av tro eller för att läsaren 
själv har fyllt igen hålen i beviset. Detta, menar författaren, även händer i 
klassrummen. Han menar att även bevisen i klassrummet inte är kompletta på grund 
av läraren hoppar över det han/hon känner är trivialt eller rutin. Han avslutar med 
att säga att i klassrummet är bevis ett verktyg som ska vara till hjälp för läraren och 
eleven och inte ett förhinder för matematikerns fantasi.  
 
De Villiers (1999) skriver att ett välkänt och stort problem i 
matematikundervisningen är att eleverna inte är intresserade av att bevisa. Han 
menar att många lärare har fått frågan i alla fall någon gång från sina elever om 
varför de måste bevisa det här. Författaren påpekar att vissa nyligen genomförda 
studier har visat att unga barn kan föra logiska resonemang så länge situationen är 
verklig eller meningsfull för barnen. Vidare talar han om vilka funktioner ett bevis 
har och börjar med att beskriva den traditionella synen på bevis och denna var att 
bevis kunde kontrollera ett påståendes sanningshalt. Idén med detta är enligt 
författaren att bevis ska övertyga än själv eller skeptikern. Denna idé har dominerat 
undervisningen, diskussionen och forskningen, skriver författaren. 

3. Metod 
Under denna rubrik kommer vi att berätta om de metoder vi använt oss av för att få 
svar på vår frågeställning som lyder: 

• Hur ser lärarna på bevis? 
• Hur och i vilken utsträckning framförs bevis i matematik av lärare? 
• Hur och i vilken utsträckning framförs bevis i matematikläroböckerna och hur 

förhåller sig lärarna till dessa bevis? 

3.1 Datainsamlingsmetoder 

För att få svar på frågorna kommer vi dels att intervjua lärare och dels att göra 
dokumentanalyser av läroböcker i matematik. Genom att välja två olika metoder vid 
en undersökning får man olika sorters data skriver Denscombe (2000/1998). Enligt 
författaren leder detta till att forskaren kan få en större förståelse för ämnet.  
 
Vi väljer intervjuer för att vi anser att det är lättare att få svar på våra frågor om vi är 
närvarande. Denscombe (2000/1998) skriver att en fördel med intervjuer är att det 
går att ställa följdfrågor och detta vill vi ha möjlighet att göra. Enligt Denscombe 
används intervjuer för att få djup och för att få reda på hur informanterna tänker. 
Även detta är en av anledningarna till att intervjuer kommer att användas på grund 
av att en av frågorna i frågeställningarna går ut på att få veta hur lärarna ser på bevis 
alltså hur de tänker. Nackdelen med denna metod är enligt Denscombe att 
undersökningen inte kommer att ge en generell bild utan endast en bild av de utvalda 
informanternas åsikter. Vi anser att det är intressantare att gå in på djupet istället för 
att få en generell bild.  
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Vi väljer att göra semistrukturerade intervjuer som Stukát (2005) beskriver i boken 
”Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap” för att få djupare svar och ha 
möjligheten att ställa följdfrågor till respondenterna. Denscombe (2000/1998) 
påpekar att semistrukturerade intervjuer låter informanten använda sina egna ord 
och detta kan leda till upptäckter som inte forskaren har tänkt på. 
 
Innan de fyra intervjuerna genomfördes en testintervju med en annan lärare. Detta 
för att kontrollera intervjufrågornas relevans och om informanterna tolkar 
intervjufrågorna på samma sätt som vi. Denna intervju ledde till att vi förändrade 
syftet med vår undersökning från att endast diskutera Matematik kurs A till att 
lärarna fick diskutera utefter de kurser de undervisar i. Även intervjufrågorna 
förändrades till en viss del. Den sista frågan vi från början tänkt ha med var en fråga 
om hur lärarna förhöll sig till ny forskning i matematikämnet. Vi valde att ta bort 
denna fråga och istället ersätta den med en fråga vi själva och läraren i testintervjun 
ansåg vara mer relevant. Vi ansåg att det var intressantare att låta informanterna 
själva få avsluta med några egna tankar. I bilaga 4 finns de ursprungliga 
intervjufrågorna medan bilaga 2 innehåller de reviderade intervjufrågorna som 
bestämdes efter testintervjun.  
 
Resultatet på intervjufrågorna i testintervjun har vi valt att inkludera i vår analys. 
Detta är möjligt pågrund av att läraren i testintervjun tillhör samma grupp som vi 
valde ut våra andra informanter ur. De är alla matematiklärare på en av de två 
utvalda gymnasieskolorna. Anledning till att vi valde att ta med denna intervju i 
analysen var att vi ansåg att det stärker det resultat vi fått i vår undersökning. 
 
Vidare har vi genomfört dokumentanalyser på läroböcker för matematik. Detta för att 
se hur elever kommer i kontakt med bevisföring genom deras läroböcker. Stukát 
(2005) skriver om semiotisk analys som är en analys där både bilder och texter 
granskas. Bevis inom matematik kan genomföras antingen med bilder eller med text 
eller både och, därför är den semiotiska analysen relevant för denna undersökning. Vi 
undersökte även om det i läroböckerna fanns räkneuppgifter där uppgiften för eleven 
är att bevisa. Utifrån vår frågeställning som lyder ”Hur och i vilken utsträckning 
framförs bevis i matematikläroböckerna och hur förhåller sig lärarna till dessa 
bevis?” koncentrerade vi oss på vilka bevis som finns och hur dessa framförs.  

3.2 Urval 

Till intervjuerna valdes fyra lärare ut. Dessa lärare undervisar i matematik på två 
olika gymnasier i Mellansverige. För att öka möjligheten till ett ja vid tillfrågandet 
valde vi att fråga lärare vi har kommit i kontakt med tidigare. Två lärare valdes ut 
från varje skola. Lärarna på den ena skolan undervisade elever som läser 
teoriprogrammet medan lärarna på den andra skolan undervisar yrkeselever där den 
ena läraren har hand om de elever som valt att läsa mera matematik. De elever som 
inte valt att läsa extra mycket matematik läser endast kurs A och ibland kurs B, 
medan de elever som har valt att läsa mycket matematik läser kurs A, B, C och D med 
NV-inriktning på dessa kurser. Detta har vi valt för att kunna jämföra de två olika 
skolorna och även kunna jämföra om undervisningen skiljer sig åt beroende av vilket 
program man undervisar.  
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De lärare som intervjuades tillhörde båda könen, en kvinna och en man från varje 
skola. Detta för att ge ett lite bredare resultat. På den ena skolan var det kvinnan som 
var den äldre av de två och som haft mycket erfarenheter av att undervisa matematik 
medan mannen var ung och relativt ny som lärare och på grund av detta istället hade 
sin utbildning i färskt minne. På den andra skolan var det tvärtom mannen som har 
lång erfarenhet av undervisning och kvinnan som var relativt nyutbildad. 
 
Till testintervjun valde vi att intervjua en lärare som arbetar på IV-programmet på 
den ena skolan där vi även valde ut två informanter till intervjuerna. Det faktum att 
läraren arbetade på IV-programmet gav möjligheten till en ny aspekt på resultatet för 
vår undersökning. 
 
För att dokumentanalysen ska vara relevant har vi valt att analysera de läroböcker i 
matematik som respondenterna utnyttjar i sin undervisning. Vi har därför undersökt 
två olika läroboksserier. Dessa serier är ”Matematik 3000” och ”Matematik från A till 
E”. ”Matematik 3000” använder två av de utfrågade lärarna och en tredje använder 
”Matematik 4000”. Genom att dessa serier är skrivna av samma författare har vi valt 
att endast titta på ”Matematik 3000”. I denna serie har vi valt att titta på böckerna för 
kurs A till D på grund av att det är dessa kurser som dessa lärare undervisar i.  
 
När det gäller serien ”Matematik från A till E” har vi tittat på tre böcker ur denna 
serie. Dessa böcker är Matematik A light, Matematik B och Matematik B light detta 
för att det är dessa som används av den undervisande läraren. Varför vi valde ut vissa 
böcker ur serierna som används i undervisningen var för att det var endast dessa som 
eleverna kom i kontakt med i sin matematikundervisning. 

3.3 Bearbetning och analysmetod 

Vi tror att lärarens egen uppfattning om bevis och bevisföring påverkar deras 
undervisning av bevis och därför har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning. 
Enligt Stukát (2005) får informanten då möjligheten att med egna ord beskriva sin 
egen uppfattning av i det här fallet begreppet bevis. Vid en kvalitativ undersökning är 
det tolkningen av svaren som är det viktiga och inte att det ges en generell bild skriver 
författaren. 
 
Intervjuerna spelades in på band för att få ”en permanent och fullständig 
dokumentation när det gäller det som sägs under intervjun” (Denscombe, 
2000/1998: s 145). Efter detta transkriberades utvalda delar ur intervjuerna. I 
analysen jämfördes sedan litteraturen med intervjusvaren och resultaten från 
dokumentanalyserna. 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Stukát (2005) skriver att det kan förekomma många möjliga reliabilitetsbrister vid en 
kvalitativ undersökning. En av dessa är enligt författaren att antingen informanten 
eller intervjuaren tolkar en fråga eller ett svar fel. Detta kan undvikas genom att 
intervjuaren upprepar hur han/hon tolkar det svar han/hon fått och därmed låter 
informanten få en chans att påpeka om intervjuaren har tolkat något fel. Denscombe 
(2006) skriver att en undersökning har hög reliabilitet om en annan forskare kan få 
samma resultat när denne genomför samma undersökning. Vi tror att det finns en 
stor chans att om någon annan skulle genomföra samma undersökning som vi skulle 
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denna få ett annat resultat. I vår undersökning ingår endast fyra lärare, dessa lärare 
är uppdelade på två olika gymnasieskolor i Mellansverige. Vi kommer därför inte att 
få en generell bild utan endast en bild över vad dessa fyra lärare anser om bevis. 
 
En undersökning har hög validitet om den undersöker det som är tänkt att den ska 
undersöka skriver Stukát (2005). För att få svar på denna fråga kommer vi att 
jämföra syftet med undersökningen med intervjuns frågor och svar och även det 
resultat vi får ur vår dokumentanalys. 

3.5 Forskningsetiska principer 

3.5.1 Informationskravet 
I Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer” står det att det är viktigt att de som 
ska intervjuas får information om syftet, får veta hur undersökningen kommer att gå 
till, vem som ligger bakom undersökningen, att den information som de intervjuade 
lämnar ifrån sig endast kommer att användas i den här undersökningen och att det är 
frivilligt att ställa upp. Allt detta kommer de tillfrågade att informeras om vid 
tillfrågningen. För att vara säker på att all denna information kommer fram till 
informanterna lämnades vid tillfrågandet ett informationsblad ut där den viktiga 
informationen stod med (Se bilaga 1). 

3.5.2 Samtyckeskravet 
Det är viktigt att de personer som blir intervjuade är medvetna om att det är frivilligt 
att ställa upp. De ska också vara medvetna om att de när som helst under en intervju 
kan välja att inte svara på en fråga eller avbryta hela intervjun. De har även rätt att 
bestämma villkoren för intervjun (Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer”). 
Även detta meddelas vid tillfrågningen. 

3.5.3 Konfidentialitetskravet 
Det ska inte vara möjligt att identifiera de som ställt upp på att bli intervjuade skriver 
Vetenskapsrådet. För att lärarna i våra intervjuer ska vara så anonyma som möjligt 
kommer beskrivningarna av lärarna att endast innehålla den information som känns 
nödvändig för att kunna jämföra resultaten av intervjuerna mellan de olika lärarna. 

3.5.4  Nyttjandekravet 
I Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer” står det skrivet att ”Uppgifter om 
enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.” (s 14). Det material vi 
kommer att samla in kommer endast att användas för detta arbete och kommer inte 
att lämnas ut till någon annan. 

4. Resultat 
Under denna rubrik kommer resultaten för testintervjun, för intervjuerna och för 
dokumentanalyserna att presenteras. 
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4.1 Resultat av testintervjun 

4.1.1 Hur ser lärarna på bevis? 
Läraren i testintervjun ansåg att bevis var väldigt viktigt i matematikundervisningen. 
Bevis kan göra att eleverna får det lättare att förstå matematiken menar han. 
Informanten anser att bevis krävs för att eleverna ska ha möjlighet att förstå sig på 
den logik som finns i matematiken. Han påpekar att elever som frågar varför något 
fungerar och endast får svaret att det bara är så, har stora möjligheter att tappa 
motivationen för att arbeta med matematik.  

4.1.2 Hur och i vilken utsträckning framförs bevis i matematik av lärare? 
För tillfället framför läraren inga bevis alls och detta beror på den klass han 
undervisar. Han anser att detta endast skulle bli för tröttsamt för hans nuvarande 
elever. Tidigare fanns bevisföring med i hans undervisning och då gick han genom 
bevisen på tavlan medan eleverna tittade på och de fick möjlighet att själva vara med 
i konstruktionen av bevisen på tavlan. Ibland lät han istället eleverna genomföra 
praktiska övningar som skulle leda fram till ett bevis i slutändan. Vid framställning av 
bevis anpassar sig informanten efter tillfället och kör sitt eget race.  

4.1.3 Hur och i vilken utsträckning framförs bevis i matematikläroböckerna och hur 
förhåller sig lärarna till dessa bevis? 
Läraren anser att boken han använder i sin undervisning är krånglig och att bevisen 
är väldigt vaga. Han menar att upplägget av bevisen skulle kunna förbättras en del. 
Informanten påpekar att det är skillnad på antalet bevis i en lättare bok och en 
svårare bok. De svårare böckerna innehåller mer bevis än de lättare. Han tycker att 
detta kan peka på att författarna anser att bevis är viktigare för de elever som läser en 
svårare bok än för de elever som läser den lättare versionen.  

4.2 Resultat av intervjuer 

Här nedan försöker vi att svara på vår frågeställning med hjälp av de intervjuer vi 
genomfört. 

4.2.1 Hur ser lärarna på bevis? 
Det som var väldigt utmärkande bland alla lärarna som ingick i studien var att de 
ansåg att undervisningen skulle anpassas efter elevgruppens nivå. En av lärarna 
utryckte detta med att säga att innan man börjar med bevisföring bör man först få en 
känsla för gruppen man undervisar. Lärarna var alla överens om att ju mer 
högpresterande en grupp var desto mer bevis kan man föra in i undervisningen.  
 
Läraren i undersökningen som undervisar yrkesklasser använder bevis i 
undervisningen endast när en elev frågar efter det eller undrar varför något stämmer. 
Han anser att på grund av den nivå hans elever ligger på är det viktigare att eleverna 
får en uppfattning av nyttan de personligen kan ha, av den matematik de lär sig i 
skolan, i sitt kommande yrkes- och vuxenliv. Detta för att motivera eleverna. Det är 
först när de kan se nyttan med matematiken som man kan gå vidare med exempelvis 
bevisföring påpekar han. Hans åsikt är att vardagsnyttan är viktigare för dessa elever 
än att kunna genomföra ett bevis.  
 



18 

 

Alla de andra tre lärarna genomför bevis i deras undervisning. Men alla anpassar 
undervisningen efter gruppen och det som är utmärkande är att elever som läser ett 
teoriprogram där det är tänkt att de ska läsa vidare på högskolan eller universitetet 
får mer bevisföring just på grund av detta. Elever som går ett yrkesprogram där det 
alltså inte är tänkt att eleverna ska läsa vidare på högskolan eller universitet får 
mindre undervisning i bevisföring enligt informanterna.  
 
En av informanterna påtalar däremot att i en grupp där det är tänkt att eleverna 
endast ska läsa A kursen kanske B kursen kan det vara onödigt att lägga ner en massa 
tid på bevis när elevernas problem ligger på en mer grundläggande nivå. Hon menar 
att bevis är en nivå högre och att många elever som har svårigheter i matematikämnet 
inte kommer att förstå meningen med bevis och bevisföring. Ändå anser hon att 
eleverna måste få möjlighet att se hur det går till att genomföra ett bevis detta på 
grund av som hon uttrycker det ”jag vill inte lägga mig på bara en G-nivå”. Hon anser 
att bevisföring kan ge de elever som är starka i matematik en utmaning. Hon påpekar 
däremot att det är viktigt att eleverna förstår att det inte krävs av dem att de ska 
kunna genomföra ett bevis för att få godkänt i matematikkurserna. Men att detta kan 
krävas för högre betyg meddelar informanten. Även en annan av informanterna 
påtalar att bevisföring inte är så viktigt för de elever som siktar på ett godkänt betyg i 
matematiken. Den tredje läraren anser att duktiga eleverna ska arbeta med 
bevisföring men att de lite svagare kanske inte ska arbeta med detta lika mycket på 
grund av att det kanske inte finns tid till detta när de har svårt att förstå något 
överhuvudtaget i matematiken. Oberoende av detta anser hon ändå att bevis ska 
finnas med i undervisningen. 
 
Fördelarna med bevis och bevisföring som kom fram under en av intervjuerna var att 
bevis kunde ha en motiverande effekt hos eleverna. Läraren ansåg också att bevis 
kunde leda till en större förståelse av matematiken bland eleverna. Enligt 
informanten ville hon inte säga till eleverna att ”så här är det punkt slut” utan hon vill 
istället förklara varför och detta gör man genom att bevisa något påpekar hon. Hon 
anser att det är väldigt viktigt att man som lärare förklarar varför en formel fungerar. 
Läraren anser att ett bevis kan visa för eleverna hur man för resonemang i 
matematiken och detta vill hon att eleverna ska förstå sig på och att de själva ska 
kunna tänka på detta sätt. Enligt informanten är det viktigt att som lärare bevisa 
olika formler även om eleverna inte förstår sig på beviset på grund av att eleverna för 
det första har fått sett hur ett bevis går till och för det andra kanske minns att läraren 
gick igenom ett bevis på tavlan som eleven inte förstod men eleven kanske kommer 
ihåg formeln som beviset resulterade i.  
 
En av de andra informanterna påpekar att det logiska resonemanget som bevis kan 
träna upp är väldigt viktigt för eleverna.  
 
Enligt en tredje informant har hon upptäckt att det finns flera elever i hennes klasser 
som tycker att ”visa att” uppgifter, som enligt henne är nivån under bevis, är roliga att 
arbeta med. Hon anser att bevisföring kan vara väldigt stimulerande för eleverna. 
Hon menar att bevis kan leda till att eleverna får insikt i samband i matematiken och 
att de själva känner att detta är lite annorlunda mot att räkna vanliga räknetal. 
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4.2.2 Hur och i vilken utsträckning framförs bevis i matematik av lärare? 
Detta skiljer sig åt mellan lärarna i intervjuerna. Läraren som undervisar yrkesklasser 
har valt att inte gå igenom några bevis om inte eleverna själva frågar efter detta och 
detta på grund av att han istället vill lägga större tyngd på vilken nytta eleverna har av 
den matematik de får lära sig i skolan. Om en elev har frågat efter en förklaring av en 
formel av läraren genomför han ett bevis enskilt med den eleven påpekar 
informanten. Enligt läraren tar han ibland bevisen direkt ur huvudet, vid andra 
tillfällen utnyttjar han läroboken för att få hjälp med hur han på bästa sätt ska 
förklara ett bevis för eleven. Han anser att geometriska bevis är enklast att förklara på 
grund av att eleverna har lättast att förstå dem.  
 
En av de andra informanterna säger att han inte framför så många bevis och detta på 
grund av att han är orolig för att det skulle bli för jobbigt för de elever som satsar på 
godkänt i matematik. Han erkänner att han inte kan vara säker på att detta stämmer. 
Enligt honom skulle fler bevis kunna leda till att eleverna får ökad förståelse. Enligt 
informanten framställer han bevis två till tre gånger per månad. Oftast använder han 
tavlan i undervisningen om bevis men det har hänt att eleverna har fått en uppgift 
som om de klarade av den hade de genomfört ett bevis säger han. Läraren påtalar att 
han ofta använder bevisen som står i läroboken i sin undervisning men att det händer 
att han hoppar över vissa bevis för att han anser att det kan bli för mycket bevis för 
eleverna. Däremot händer det att han använder bevis som han har i huvudet istället 
påpekar han. Informanten medger att han genomför lite fler bevis i geometri än i 
något annat område i matematiken. 
 
En av de kvinnliga informanterna svarar att hon hade högre ambitioner vad gäller 
bevisföring när hon var nyutexaminerad men har när tiden gått kommit fram till att 
vissa bevis kanske inte är nödvändiga att köra. Samtidigt har hon genom erfarenhet 
kommit fram till att det finns andra bevis som det finns en poäng med att köra 
påpekar läraren. Oftast är det tavlan som gäller i undervisningen av bevis enligt 
informanten. Då försöker hon att resonera sig fram till ett bevis istället för att bara 
säga att så här är det meddelar hon. Enligt informanten går hennes resonemang till 
så att hon ofta börjar med ett eller flera sifferexempel för att sedan gå över till det 
allmänna fallet. Hon anser att det är viktigt att få med eleven i resoneringen fram till 
ett bevis. Ett exempel hon ger på hur hon ska få eleverna delaktiga är genom att fråga 
dem hur de gjorde när de använde siffror och detta har de oftast koll på enligt henne. 
Efter detta frågar hon hur ska vi göra nu när det inte står en siffra utan det står ett x 
där istället. Informanten påpekar att det inte spelar någon roll med siffra eller 
bokstav och att detta fungerar på samma sätt för sina elever. Enligt läraren för hon 
alltid resonemang när nya saker dyker upp i matematiken. Ibland är dessa 
resonemang endast ett resonemang ibland ett bevis säger hon. Däremot känner hon 
att det kan vara svårt att dra en gräns för vad som är ett resonemang och vad som är 
ett bevis. Hon påpekar att ett klassiskt bevis kan vara väldigt strikt. Men innan man 
går igenom ett bevis behöver man lägga ner en del tid på hur man för resonemang i 
matematiken för att eleverna ska kunna följa med i bevisföringen anser informanten. 
Vidare berättar hon att när hon tänker genomföra ett bevis säger hon först till 
eleverna ”nu kan det hända att kanske en i hela klassen i bästa fall förstår vad jag gör, 
men man överlever ändå å är det så att en i klassen förstår så har ja nått fram till en 
person” och detta menar hon brukar leda till att eleverna blir triggade och att flera 
stycken efter genomgången säger ”jag förstod”. Läraren säger att hon genomför olika 
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bevis från år till år och att detta beror på vilka hon undervisar och vilka 
betygsmässiga mål eleverna har.  
 
Den fjärde informanten har en uppsättning bevis som hon genomför i alla klasser så 
att alla elever ska ha fått sett dem. Hon säger sig vara medveten om att inte alla elever 
hänger med vid bevisföringen men att det ändå är viktigt att de har sett det. Några av 
de bevis hon genomför är Pythagoras sats, kvadratkomplettering, 
andragradsfunktioner, cosinussatsen, sinussatsen, Newton-Raphsons metod och 
kvadreringsreglerna. Enligt läraren genomför hon många av bevisen på tavlan men 
det finns undantag, cosinussatsen brukar hon genomföra som en gruppuppgift. Hon 
berättar att hon brukar lämna ut papper med en triangel på till varje grupp. De får 
även ut vissa ledtrådar. Sedan låter hon eleverna med hjälp av ledtrådarna titta på 
triangeln och se om de finns några samband som de kan föra ihop meddelar hon. 
Informanten säger att bevisen hämtar hon från annan litteratur än läroboken. 
Läraren berättar även att hon gärna utnyttjar andra uppgifter som hon lämnar ut till 
sina elever varav vissa kommer från de nationella proven i matematik. Då plockar 
hon ut breddnings-uppgifterna som handlar om bevisföring från de nationella proven 
meddelar hon. 

4.2.3 Hur och i vilken utsträckning framförs bevis i matematikläroböckerna och hur 
förhåller sig lärarna till dessa bevis? 
Här kommer endast resultaten från intervjuerna att ingå. Resultaten av dokument-
analyserna finns under de kommande rubrikerna.  
 
Under intervjun med den lärare som använder sig av serien ”Matematik från A till E” 
kom det fram att han kände sig rätt nöjd med böckerna han använde i sin 
undervisning på grund av att de var väldigt självinstruerande. I matematikkurs A 
använde han boken ”Matematik A light” och denna anser han ligger på rätt nivå för 
hans elever. I den boken ligger bevisen i fördjupningsavsnittet påtalar han. I 
Matematikkurs B får eleverna välja mellan ”Matematik B” och ”Matematik B light” 
böckerna. Enligt läraren innehåller den ”vanliga” boken mer bevis än light boken. 
Ibland utnyttjar informanten boken för att fundera över hur han på bästa sätt ska 
förklara ett bevis.  
 
När det gäller läroboksserien ”Matematik 3000” ansåg en av lärarna att den inte var 
något vidare. Bevisen är konstigt upplagda och annorlunda enligt informanten. Han 
anser att bevisen i boken passar bättre för lärarna än eleverna som boken egentligen 
ska vända sig mot. Han säger att bevisen är väldigt svåra för eleverna att följa. 
Informanten anser att bevisen i en annan serie som har namnet Exponent är mycket 
bättre.  
 
Den andra läraren som också använder bokserien ”Matematik 3000” har ingen 
uppfattning över hur bevisningen i böckerna ser ut. Hon anser att en lärobok i 
matematik endast ska innehålla räkneuppgifter och inget annat som till exempel 
bevis eller exempel. Hon vill att allt förutom räkneuppgifterna ska komma från den 
undervisande läraren.  
 
Den tredje läraren som använder bokserien ”Matematik 4000”, som är skriven av 
samma författare som bokserien ”Matematik 3000”, anser att böckerna i serien är 
väldigt bra. Hon säger att hon tidigare inte använde läroböckerna som eleverna hade 
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tillgång till vid bevisföring men att hon numera använder böckerna alltmer. Enligt 
informanten gör hon det av två olika anledningar. Den första anledningen läraren tar 
upp är att boken tar upp bevisföring på ett bra sätt och den andra anledningen är 
enligt henne att hon vill förenkla det för de elever hon undervisar som har läs- och 
skrivsvårigheter. Informanten påpekar att hon genom att kopiera upp sidan ur boken 
på overhead slipper eleverna som har läs- och skrivsvårigheter att skriva ner beviset 
på grund av att de redan har beviset framför sig i boken. Läraren menar att detta kan 
vara lite tråkigt ibland men hon känner ändå att den vinst det kan ge de elever med 
läs- och skrivsvårigheter är värt det. Hon påpekar däremot att hon ibland 
kompletterar med annat, exempelvis ett till bevis av Pythagorassats.  

4.3 Resultat av dokumentanalysen av serien ”Matematik 3000” 

I boken för kurs A och B kommer ordet bevis redan på sidan 8 i kapitlet 
Basfärdigheter. Där visar de att det finns oändligt många primtal med hjälp av att 
först gå igenom några delbarhetsregler, sedan visar de med ett exempel Euklides 
bevisidé och avslutar med att eleven själv kan byta ut talet i exemplet mot ett 
godtyckligt p för att de ska se att det finns oändligt många primtal. I kapitlet Potenser 
visar de potenslagarna med hjälp av exempel och när exponenten är 0 visas också 
med ett exempel. I inledningen till geometrikapitlet bevisar de två satser, men de 
nämner inte ordet bevis. Det första beviset är triangelns vinkelsumma som de visar 
med hjälp av alternatvinklar det andra är yttervinkelsatsen som de visar med hjälp av 
vinkelsumman och sidovinklar. På sidan efter det finns det en rubrik som lyder 
några bevis. Här visar de att varje vinkel i en regelbunden femhörning är 108 grader, 
de visar att bisektriserna till de spetsiga vinklarna i en rätvinklig triangel skär 
varandra under vinkeln 135 grader och de visar att de tre yttervinklarna till en 
triangel har summan 360 grader. Bevisen till dessa tre är utformade som uppgifter 
som författarna löser själva. Pythagoras sats bevisar de med ett bildbevis och 
förklarande text. I omvändningen till Pythagoras sats skriver de att, om a2+b2=c2 är 
triangeln rätvinklig, och inom parantes står det, vi bevisar inte här att omvändningen 
till Pythagoras sats är sann. Lite längre fram i boken i kapitlet algebra och geometri 
bevisar de några ytterligare satser i geometri, det är topptriangel- och 
transversalsatsen. De bevisar randvinkelsatsen som i sin tur ger tre följdsatser. På en 
sida i boken finns det lite historik om bevis, från de tidiga grekerna till 1900-talet. 
Efter detta kommer en sida med rubriken, några bevis med likformighet, här bevisar 
de kordasatsen och bisektrissatsen. Bevisen till dessa två satser är utformade som 
uppgifter som författarna själva löser. På sidorna efter det bevisar de 
avståndsformeln och mittpunktsformeln men ordet bevis utelämnas. 
Avståndsformeln inleder de med två exempel för att sedan bevisa det allmänna fallet. 
Mittpunktsformeln visar de med hjälp av transversalsatsen. I kapitlet Funktioner 
bevisar de att, med ett allmänt fall, två icke-vertikala linjer med riktningskoefficienter 
k1 och k2 är parallella eller vinkelräta under särskilda förutsättningar. I samma kapitel 
visar de kvadrat-komplettering först med en figur. Sedan härleder de formeln med ett 
räkneexempel och det allmänna fallet bredvid varandra så att eleverna kan följa det 
allmänna fallet med exemplet samtidigt. I fördjupningsavsnittet bevisar de att 
kvadratroten ur två är ett irrationellt tal, det gör de genom att anta att det är ett 
rationellt tal för att sedan arbeta sig fram till en motsägelse.  
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Bevisuppgifter i boken som är till för eleverna att öva på är inte speciellt många. De 
som finns är ofta formulerade som visa att. De flesta av uppgifterna finns i kapitlet 
geometri och i kapitlet geometri och algebra. 
 
I boken för kurs C och D i kapitlet Derivata definierar de kurvans lutning i en punkt 
(derivatan), det leder till derivatans definition. Sedan härleder de deriveringsregler 
med hjälp av derivatans definition. I kapitlet Talföljder och summor visar de formeln 
för aritmetisk - och geometrisk summa genom ett räkneexempel för att sedan skriva 
att, på samma sätt visas det allmänt. I kapitlet Trigonometri bevisar de areasatsen, 
först med ett exempel och sedan med allmänt fall. De härleder sinussatsen med hjälp 
av areasatsen. Cosinussatsen visar de med allmänt fall. Utifrån två olika trianglar 
härleder de cosinussatsen med hjälp av Pythagoras sats.  De använder sig av två olika 
trianglar, i den ena är vinkel C mindre än 90 grader och i den andra är vinkel C större 
än 90 grader. Sedan skriver de om ett specialfall, om vinkel C är 90 grader får vi 
Pythagoras sats. Varför är detta ingen härledning av Pythagoras sats? Avslutar de 
med, ingen förklaring ges.  De härleder en massa trigonometriska formler och satser 
med hjälp av enhetscirkeln, bland annat additions- och subtraktionssatser för sinus 
och cosinus. De härleder formeln cos(u-v) med hjälp av enhetscirkeln, 
avståndsformeln och cosinussatsen. Sedan skriver de att med hjälp av tidigare 
samband kan vi få formler för de övriga tre. Kedje-, produkt- och kvotregeln visar de 
med allmänt fall.  I avsnittet numeriska metoder visar de Newtons metod.  
 
Uppgifter som berör bevis är mest visa att uppgifter som finns i kapitlen 
trigonometrin och de kapitel som berör derivator. Det finns också vissa uppgifter som 
går ut på att härleda, de finns i de trigonometriska områdena. I sista kapitlet 
Redovisningsuppgifter finns det uppgifter som bland annat går ut på att formulera 
och bevisa olika saker. Eleverna ska ta en uppgift och arbeta med, när de är klara med 
uppgiften ska de skriva en rapport och punkt två i rapporten ska innehålla, kort men 
sammanhängande ska de redovisa sin lösning av problemet tillsammans med bevis 
och förklaringar.  

4.4 Resultat av dokumentanalysen av serien ”Matematik från A till E” 

I en av informanternas matematikundervisning används bokserien ”Matematik från 
A till E” och ur denna serie används ”Matematik A light” i A-kursen, ”Matematik B” 
och ”Matematik B light” i B-kursen.  På grund av att det är dessa böcker som används 
har vi tagit en närmare titt på dem.  
 
Först tittade vi på ”Matematik A light” boken och denna bok är tänkt för de elever 
som har svårigheter med matematik. I denna bok fanns ordet bevis med på ett enda 
ställe i boken och detta ställe var i fördjupningsavsnittet i boken. Där skriver 
författarna att de bevisar att tio upphöjt i noll är lika med ett. Detta är det enda 
beviset som finns i boken. Alla andra satser visas endast stämma med ett enda 
exempel. Dessa satser är två minustecken ger ett plustecken, multiplikation och 
division av två negativa tal, bråkräkning med pizzor, ekvations våg, multiplikation 
och division av tiopotenser, förändringsfaktor och hur parenteser fungerar. Även 
formeln för cirkelns omkrets visas stämma ungefär med ett exempel där de mäter en 
pajforms diameter och omkrets och därifrån räknar ut ett värde på pi men de föreslår 
även att eleverna själva borde testa detta. Att triangelsumman är 1800 vill de visa med 
att klippa bort två av triangelns hörn och sätta dessa intill det tredje hörnet. De 
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skriver dessutom att det går att bevisa att det gäller för alla trianglar men att de nöjer 
sig med att visa på detta sätt istället.  
 
I ”Matematik B light” hittar vi ordet bevis även här i fördjupningsavsnittet. I det här 
fallet genomför de ett bevis på Pythagoras sats med hjälp av en bild. Vidare bevisar de 
även andragradsekvationer i fördjupningsavsnittet även om de kallar det för att 
härleda formeln. De börjar med att visa att formeln stämmer med hjälp av ett 
exempel för att sedan gå över till ett allmänt fall med bokstäver. Att vinkelsumman i 
en triangel är 1800 bevisas med hjälp av alternatvinklar och även detta görs i 
fördjupningsavsnittet. Resten av formlerna visar de endast med exempel. Dessa är 
olikhetstecken vid multiplikation, parentesmultiplikation visas med både text och 
bild, kvadrerings- och konjugatregeln, additionsmetoden och topptriangelsatsen. 
 
Den sista boken i denna serie som vi tittade på var ”Matematik B”. I denna bok 
bevisar de Pythagoras sats, andragradsekvationer och att vinkelsumman i en triangel 
är 1800 på samma sätt som i ”Matematik B light” boken men den här gången finns 
bevisen upptagna i de kapitel som behandlar dessa formler. De bevisar även att 
yttervinkeln i en triangel är lika med summan av de två motstående vinklarna i 
triangeln. Även topptriangelsatsen och transversalsatsen bevisas. Fall ett och två av 
randvinkelsatsen bevisar författarna. Beviset för fall tre överlåter de till eleverna som 
en uppgift. Även i denna bok finns det delar som endast förklaras med exempel och 
dessa är att olikhetstecknet måste vändas vid multiplikation med ett negativt tal, 
parentesmultiplikation med både bild och text, kvadrerings- och konjugatregeln och 
additionsmetoden.  

5. Analys 

5.1 Hur ser lärarna på bevis? 

I intervjuerna och även testintervjun kom det fram att alla utom en av lärarna ansåg 
att bevis och bevisföring i matematikundervisning är viktigt. Detta stämmer bra 
överens med resultatet att alla matematiker i Hemmis (2009) studie och alla lärare i 
Reuterswärds (2008) arbete anser att bevis är viktigt. Läraren som inte ansåg att 
bevis var viktigt i hans undervisning påstod att det berodde på att nivån eleverna låg 
på var allt för låg och att det var viktigare att eleverna fick lära sig vilken nytta de 
kunde ha med att lära sig ämnet.  
 
Att anpassa sin undervisning efter den nivå eleverna ligger på är en syn som alla 
informanter delar och de delar denna syn med lärarna i Reuterswärds undersökning. 
Precis som författaren skriver får en svagpresterande grupp träffa på färre bevis än en 
högpresterande grupp. Ofta görs denna gränsdragning beroende av vilket program 
eleverna läser. Informanter i både vår och Reuterswärds undersökning påstår att det 
inte finns någon mening med bevis och bevisföring för de elever som saknar 
tillräckliga bakgrundskunskaper. Hersh (1993) skriver att bevis hoppas över ibland 
för att de är för svåra för eleverna på den nivån de ligger. Vidare menar han att det 
finns lärare som inte skulle se matematikundervisningen som matematik om de inte 
undervisade i bevis och bevisföring.  
 
Enligt den nuvarande kursplanen för matematik B måste eleverna kunna bevisa, på 
grund av detta kan man inte som lärare om man undervisar i Matematik B låta bli att 



24 

 

ta upp bevis oberoende av vilken grupp man undervisar. När det gäller 
betygskriterierna för godkänt betyg måste eleven kunna skilja mellan bevis och 
gissningar och detta gäller i alla kurser och program. Däremot om vi tittar på 
förslaget till ny kursplan för den kurs som kommer att kallas Matematik 1a kommer 
inte elever i yrkesprogrammen att vara tvungna att bevisa men däremot ska 
argumentation tas upp. När det gäller de teoretiska programmen ska bevis ingå i 
kursen och eleverna ska kunna motivera för sina lösningar för att få betyget E. För att 
få ett högre betyg krävs det att eleven kan bevisa. En av informanterna påtalar att 
bevis i undervisningen är viktigt för annars ger man inte eleverna möjligheten att få 
det högsta betyget, MVG. I Reuterswärds undersökning kom det fram att även här var 
det en lärare som kopplade ihop MVG med bevis. Hon påtalade att hon använde 
bevisuppgifter för att fastställa betyget. Däremot nämnde en annan av lärarna i 
Reuterswärds undersökning att han inte hade ett tydligt fokus på bevis och detta på 
grund av att läroböckerna, de nationella proven och kursplanerna inte hade det. 
 
I våra intervjuer kom det fram att lärarna anser att bevis har flera olika funktioner i 
undervisningen. En av dessa funktioner är att bevis kan leda till större förståelse för 
matematik, detta resultat fick även Reuterswärd (2008). Detta skriver Hemmi (2009) 
att forskare har kommit fram till att förklaring är den viktigaste funktionen. En av 
informanterna i vår undersökning anser också att förklaringen om varför något är 
sant är väldigt viktig. Hersh (1993) håller med om att bevisets viktigaste funktion i 
klassrummet är förståelse men för matematiker är meningen med bevis att övertyga 
om sanningen av ett påstående. Detta är inte aktuellt i klassrummet anser han på 
grund av att det är väldigt enkelt att övertyga elever om sanningen, det räcker att säga 
att något är sant så tror de på det. De Villiers (1999) skriver om sex olika funktioner 
bevis har varav två är de redan upptagna. Av dessa anser han att den förklarande 
funktionen är viktigare än den övertygande.  
 
Harel och Sowder (1998) menar att bevisföring består av två processer varav den 
första är att övertyga sig själv och den andra att övertyga andra.  Även Avigad (2005) 
talar om både övertygelse och förklarande funktionen. Han skriver att bevis från 
början var tänkt att övertyga om sanningen av ett påstående men påtalar att 
matematiker även försöker bevisa ett tidigare bevisat påstående och att detta kan 
bero på att de vill hitta ett bevis som är mer förklarande. Informanterna påpekar att 
bevis visar varför något är sant.  
 
En annan funktion som informanterna tar upp är att bevis kan ha en motiverande 
effekt. Läraren i testintervjun påpekar även att om eleverna inte får veta varför något 
fungerar kan detta leda till att eleverna tappar motivationen.  
 
En av informanterna menar att eleverna ska arbeta med bevis för att lära sig hur man 
för resonemang i matematik. En annan av lärarna menar även han att det logiska 
resonemanget som bevis kan träna upp är väldigt viktigt för eleverna. Informanten i 
testintervjun påpekar att bevis krävs för att eleverna ska förstå den logik som finns i 
matematiken. Detta resultat fick även Reuterswärd i hennes undersökning. De 
Villiers påpekar att även unga barn kan föra logiska resonemang.  
 
En till fördel med bevis som informanterna tar upp är att det kan vara en bra 
intellektuell utmaning för de starka eleverna. Även Villier nämner att en av bevisens 
funktioner är intellektuell utmaning. Reuterswärds informanter menar också att 
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bevis kan ge eleverna en intellektuell utmaning. Lärarna i vår undersökning talar 
även om att bevisföring kan vara stimulerande för eleverna och att det kan leda till att 
eleverna förstår sambanden som matematiken består av. Hersh påpekar att en 
upplyst lärare använder ett undervisningssätt där bevisföringens mål är att stimulera 
förståelse. De Villiers menar däremot att elever inte är intresserade av att arbeta med 
bevis. Hemmi skriver att undersökningar har visat att bevis kan vara stimulerande för 
både elever och lärare. En av informanterna påtalar att vissa av hennes elever anser 
att uppgifter med formuleringen ”visa att” är roliga att arbeta med. 
 
Det finns flera förklaringar på vad ett bevis är. Harel och Sowder (1998) skriver att 
detta har förändrats genom historian. De skriver att till exempel babyloniernas bevis 
skulle aldrig ha blivit accepterade som bevis nuförtiden. Hersh (1993, 1997) skriver 
om en teoretisk förklaring av bevis som lyder att bevis är formella och uppbyggda av 
formella meningar inom logiken. Informanterna i Reuterswärds (2008) 
undersökning håller med om att bevis har en formell struktur. Hersh (1993) skriver 
att denna teoretiska bild inte visar hur bevis ser ut i verkligheten. En av 
informanterna i vår undersökning säger att ett klassiskt bevis kan vara rätt strikt. 
Hon anser att det är viktigt att alltid föra resonemang när det kommer något nytt i 
matematiken och därför gör hon också detta. Däremot anser hon att det är svårt att 
dra en gräns mellan vad som är ett resonemang och när resonemanget går över i ett 
bevis.  
 
Den andra förklaringen av bevis som Hersh (1993, 1997) skriver om är den praktiska 
förklaringen. Definitionen av bevis enligt författaren är att det ska övertyga om 
sanningen av ett påstående. Detta håller Kiselman och Mouwitz (2008), 
informanterna i Reuterswärds undersökning och Avigad (2005) med om. Harel och 
Sowder menar att bevisföring är en process man går igenom för att övertyga sig själv 
om ett påstående eller observations säkerhet eller osäkerhet. Hersh (1997) påstår att 
lärarna inte ger en sammanhängande förklaring på vad ett bevis är för sina elever. 

5.2 Hur och i vilken utsträckning framförs bevis i matematik av lärare? 

Under intervjun kom det fram att en av lärarna och informanten i testintervjun inte 
framför bevis. Båda anser att de elever de undervisar inte är på den nivån att de kan 
få ut något av bevis. Läraren som undervisar yrkeselever medger att han genomför 
bevis enskilt med en elev om denna har frågat efter varför en formel fungerar. 
Informanten i testintervjun undervisar just nu på IV-programmet och genomför 
därför inga bevis för sina elever men har gjort detta tidigare när han undervisade 
andra klasser. Hemmi (2009) anser däremot att bevis är centralt i matematiken och 
att det därför inte ska gå att undvikas i matematikundervisningen. Även lärarna i 
Reuterswärds (2008) undersökning ansåg att bevis var en stor del av matematiken 
och något som eleverna borde kunna. Skolverket skriver att matematik är ett ämne 
där man bygger upp teorier med hjälp av att bevisa påståenden. Principles and 
Standards for School Mathematics anser att bevis ska ingå i alla stadier och att elever 
när de slutar gymnasiet ska ha en bra kunskap om bevis och hur man genomför bevis.  
 
De tre resterande informanterna undervisar alla i bevis och de alla tre undervisar 
elever som läser teoriprogram. En av lärarna påpekar att han inte tar upp så många 
bevis i sin undervisning och detta för att han tror att eleverna inte skulle orka detta 
speciellt de elever som endast satsar på godkänt i betyg. Men han medger att han inte 
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kan vara säker på detta på grund av att han aldrig testat. En av de andra 
informanterna påtalar att hon hade mera bevisföring med i sin undervisning när hon 
precis börjat arbeta som lärare men att hon efterhand har kommit fram till att vissa 
bevis inte gav eleverna något. Hersh (1993) skriver att bevis ofta hoppas över i 
klassrummet och att detta beror på en av tre anledningar. Dessa tre faktorer är för 
dåligt med tid, för svåra bevis eller att bevisen inte ger eleverna något. Den tredje 
informanten säger sig ha en uppsättning av bevis som hon använder i alla klasser hon 
undervisar.  
 
De flesta av informanterna använder oftast tavlan i sin undervisning av bevis. De 
påpekar att det är viktigt att eleverna är med i konstruktionen av bevisen. En av 
informanterna säger att hon alltid försöker resonera sig fram till nya saker istället för 
att säga till eleverna att så här är det. Hon beskriver bevisgenomgångar som en 
resonering man som lärare gör tillsammans med eleverna där man kan börja med ett 
exempel och sedan gå över till ett bevis. Skolverket anser att det är viktigt att eleverna 
utvecklar förmågan att hantera matematiska resonemang. Reuterswärds 
undersökning visar att det ofta är läraren som går igenom ett bevis och att eleverna 
får möjlighet att arbeta med detta först efteråt. Det finns undantag från 
användningen av tavlan. En av informanterna i vår undersökning går endast igenom 
bevis individuellt med enstaka elever. De andra informanterna talar om att de ibland 
låter eleverna genomföra praktiska övningar och gruppuppgifter som på slutet leder 
fram till ett bevis. Två av informanterna meddelar att de brukar lämna ut uppgifter 
ibland som leder till ett bevis. Den ena av informanten påpekar att en del av dessa 
uppgifter är bevisuppgifter från nationella prov. En informant i Reuterswärds 
undersökning anser däremot att de nationella proven inte innehåller några explicit 
uttalade bevisuppgifter.  
 
Två av informanterna använder sig av läroböckerna i sin undervisning av bevis så 
länge bevisen är bra men lägger ibland till andra bevis. En annan anser däremot att 
bevis inte är lärobokens uppgift och därför har hon redan en förberedd uppsättning 
bevis som hon använder sig av i klassrummet och dessa är hämtade ur annan 
litteratur än läroboken. Exempel på dessa är Pythagorassats, kvadratkomplettering, 
andragradsekvationer, kvadreringsregler, cosinussatsen, sinussatsen och Newton-
Raphsons metod. Den fjärde informanten påpekar att de gånger han förklarar ett 
bevis för någon elev gör han det direkt från huvudet. Däremot medger han att han 
ibland utnyttjar läroboken för att få hjälp med att fundera ut hur han på bästa sätt 
ska förklara beviset.  
 
Harel och Sowder (1998) påpekar att bevis från början endast fanns inom området 
geometri och inte inom algebran. En av informanterna meddelar att han genomför 
lite fler bevis inom området geometri än i något annat område och en annan 
informant menar att geometriska bevis är de som är enklast att förstå för eleverna. 
Även Reuterswärds (2008) undersökning pekar på att det är vanligare med 
geometriska bevis än andra bevis och detta för att dessa bevis var mer åskådliga för 
eleverna. 
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5.3 Hur och i vilken utsträckning framförs bevis i 

matematikläroböckerna och hur förhåller sig lärarna till dessa bevis? 

Den första serien vi tittade på var ”Matematik 3000”. I denna serie finns en hel del 
bevis men dessa kallas inte alltid för bevis. Ofta står det att de härleder formeln 
istället för att de bevisar den. I boken för kurs A och B finns en sida där författarna 
har skrivit lite historik om bevis och en annan sida med rubriken ”Några bevis”. I 
böckerna finns dessutom ett antal ”visa att” uppgifter för eleverna att arbeta med. De 
flesta bevisen och uppgifterna som har med bevis att göra finns inom geometrin i 
dessa böcker. En av informanterna anser att bevisen i boken är konstigt upplagda och 
annorlunda. Han påpekar att bevisen är svåra att följa för eleverna. Den andra 
informanten anser att en lärobok endast ska innehålla uppgifter för eleverna att 
arbeta med och därför har hon ingen aning om hur bevisen i boken är upplagda. En 
tredje läraren anser däremot att bevisen är bra upplagda och använder ofta böckernas 
bevis i sin undervisning. Skillnaderna i svaren kan bero på att den tredje läraren 
använder ”Matematik 4000” i sin undervisning. 
 
I serien ”Matematik från A till E” tittade vi på tre böcker. I kurs A användes light 
versionen och i denna bok fanns det inga bevis alls i de vanliga kapitlen. Däremot 
fanns det en sak i fördjupningsavsnittet som författarna kallade för bevis och detta 
var när de visade att tio upphöjt i noll är lika med ett. De beskrev även detta som ett 
bevis. Läraren var medveten över detta och ansåg att boken låg på elevernas nivå. I 
kurs B användes den vanliga boken och light versionen. Light versionen innehåller 
endast två bevis och dessa finns båda i fördjupningsavsnittet. Den vanliga boken 
innehåller flera bevis än light versionen och detta påpekar även informanten.  Denna 
bok innehåller en enda uppgift där det är tänkt att eleven själv ska bevisa något. 
 
Två av informanterna visar upp helt skilda synsätt när det gäller varifrån man bör ta 
bevisen. En lärare anser att boken är ett bra hjälpmedel när det gäller undervisningen 
i bevis och bevisföring. Ofta kopierar hon upp overhead direkt från boken så att de 
eleverna med läs och skrivsvårigheter kan följa med i sina egna böcker och slippa 
skriva ner beviset själva. Den andra lärarens syn är helt tvärtom hon anser att 
böckerna inte bör innehålla några bevis alls utan att läraren ska förse eleverna med 
de bevis de ska lära sig. 
 
Löfwall och Nordström (2006) anser att bevis knappt finns i de läroböcker vi 
använder nuförtiden. Författarna skriver också att ordet bevis ofta bytts ut mot andra 
ord. 

6. Slutsats 
I stort anser lärarna att bevis är viktigt i matematik utbildningen och detta för att 
bevis är centralt i matematiken och att det kan hjälpa eleverna att förstå varför 
satserna och formlerna i matematiken fungerar. Däremot måste man, enligt lärarna, 
se till gruppen man undervisar när man väljer hur mycket och om man ska ta upp 
bevis och bevisföring i matematiken påpekar informanterna. Om lärarna framför 
bevis eller inte har mycket att göra med vilken grupp de undervisar. En yrkesklass får 
lite eller ingen undervisning i bevis medan elever i en studieförberedande klass får 
tillgång till fler bevis. I sin undervisning om bevis använder alla utom en gärna 
läroböckerna. En titt på de läroboksserier som informanterna använder sig av visar 
att det finns skillnader. ”Matematik 3000” innehåller fler bevis och uppgifter till 
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eleverna att bevisa än ”Matematik från A till E”. Light böckerna i serien ”Matematik 
från A till E” innehöll i princip inga bevis alls. I A kursen fanns ett och i B kursen två. 

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Alla elever ska få möjligheter till att se och arbeta med bevis. Dels för att det, enligt 
oss och informanterna och författare från litteraturen, ökar förståelsen av matematik. 
Att eleverna ska få en så stor förståelse som möjligt för matematik är en sak man ska 
sträva efter som lärare tycker vi. Det andra argumentet för att eleverna ska få se och 
arbeta med bevis är ju att begreppet bevis finns med i betygskriterierna. För att 
kunna få ett visst betyg i matematik måste de ju få arbeta och få en förståelse av 
bevis. Om de nya förslagen till kursplanerna går igenom så kommer bevis att få en 
viktigare plats i matematikundervisningen. Där är begreppet bevis inblandat i flera 
betygskriterier. Vi tolkar det som att bevis ska bedrivas och behandlas i 
undervisningen. 
 
Alla informanter anser att man ska anpassa undervisningen efter den nivå eleverna 
ligger på. Detta är något som vi tycker är självklart men det gäller också att försöka 
variera undervisningen och anpassa den till varje elevs enskilda behov. Något som 
kom fram är att det förekommer mindre bevis i ”sämre” grupper och det kunde bero 
på att tiden inte räckte till eller att elevernas förkunskaper var för dåliga. Vi tycker 
precis som Hemmi (2009) att man ändå ska behandla bevis i alla slags grupper, det 
gäller som sagt att anpassa undervisningen efter gruppens och individens nivå. Inför 
man bevis som en naturlig del i undervisningen som Principles and Standards (2000) 
anser att man ska göra, anser vi att bevis blir mer naturligt för eleverna och genom att 
det blir det finns bevis med i klassrummet hela tiden. Vi tycker att bevis är något som 
bör införas i undervisningen så tidigt som möjligt gärna från första början när 
eleverna börjar skolan så att eleverna får möjligheter till bättre förkunskaper när det 
gäller bevis och även annan kunskap som bevis leder till. 
 
En annan sak som framkommit är att förklaring är en viktig funktion av bevis. Vi 
tycker också att den är viktig, för det är ju det matematik går ut på lite grann, att man 
förstår varför något är sant och inte bara vet att det är sant. Harel och Sowder (1998) 
skriver, det räcker att lärare eller boken säger att ett påstående är sant för att eleverna 
ska tro på det. Vi delar den uppfattningen. Vi tror att elevers attityder till matematik 
är att lära sig räkna och memorera formler och inte att förstå varför något blir som 
det blir. Det antyder Harel och Sowder också. Sådana attityder förhindras lättast om 
man berättar för elever att så inte är fallet redan från första början när de börjar 
räkna matematik. Vi tycker att det är viktigt att visa att matematiken har någon 
mening. 
 
Sedan att bevis är bra för motivationen är något vi överensstämmer med. För det är 
som informanten i testintervjun berättade, att en elev hade blivit tillsagd att det bara 
är så. Gör man på detta sätt ökar man risken för att ”tappa” den eleven och minska 
den elevens motivation för matematik anser vi. Motivation är något som alla behöver 
för att kunna prestera bra saker. Reuterswärd (2008) skriver att bevis kan leda till att 
elever har roligare och lättare att använda sig av matematiken, finns det en chans till 
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att få detta resultat är det ett ytterligare plus att bedriva bevisföring i klassrummet 
och detta ökar även motivationen hos elever anser vi. 
 
Principles and Standards (2000) skriver att det gäller att skapa ett bra klimat där 
elever vågar diskutera, fråga och lyssna. Detta är något som ska gälla i alla ämnen 
menar vi. En sak som står i läroplanen är att vi lärare ska lära elever att kritiskt 
granska fakta, då behöver eleverna möjligheter till att diskutera, fråga och lyssna. Vi 
tycker för att skapa ett bra klassrumsklimat ska man som lärare förmedla att ingen 
idé eller fråga är dum, utan tvärtom kanske den frågan behöver behandlas för att 
eleven ska förstå och kunna gå vidare. 
 
Principles and Standards skriver att elever ska få många möjligheter till att göra och 
undersöka bevis. Då går det inte att bara jobba med bevis vid något enstaka tillfälle. 
Vi håller med om att det bör vara fortlöpande hela tiden i alla delar av matematiken. 
Vi tycker att en stor utmaning för matematiklärare är att hitta ett bra arbetssätt så att 
bevis blir en naturlig del av matematiken. 
 
När det gäller bevisföring utav lärarna i intervjuerna framkom det att tavlan är det 
som används mest. Vi tror överlag att det är så att tavelundervisning är ett väldigt 
traditionellt sätt att undervisa i matematik. Men ibland gav lärarna ut uppgifter som 
eleverna skulle lösa själva. Det tycker vi är bra, eleverna ska själva kunna få upptäcka 
och utforska gissningar och hypoteser för att försöka komma fram till egna slutsatser.  
 
Tittar man på läroböckerna är det också väldigt traditionellt, med det menar vi att de 
flesta bevis finns i geometri och trigonometrikapitlen. Detta beror ju på att bevis 
alltid varit starkt sammankopplat med geometrin ända från de gamla grekernas tid. 
Tittar man också i betygskriterierna för matematik B är begreppet bevis 
sammankopplat med geometri, det är kanske också en anledning till att läroböcker 
lägger extra tryck på bevis i just det kapitlet. När vi jämförde böckerna framstod det 
att det finns mycket mindre bevis i de ”lättare” böckerna. Vi tolkar också det som 
informanten i testintervjun antydde, att läroboksförfattarna inte tycker att bevis är 
lika viktigt för dem som använder de ”lättare böckerna”. 
 
Uppgifter som berör bevis finns det flest av i geometri och trigonometrikapitlen 
eftersom de flesta bevis finns i de kapitlen. De flesta uppgifterna är formulerade som 
visa att, vår reflektion är att varför inte variera och ibland använda begreppet bevisa 
när det verkligen handlar om att bevisa. Det verkar som ordet bevis vill undvikas av 
läroboksförfattare. Vi håller med Hemmi (2009) som skriver att i stället för ordet 
bevis kallas det ibland motiveringar eller förklaringar. 
 
Hersh (1997) skriver att läroböckerna visar hur man bevisar men att de inte förklarar 
vad ett bevis är. Detta är något vi kan hålla med om. Inte någon av böckerna vi tittat i 
har någon förklaring av vad ett bevis är för något. Det är väldigt dåligt tycker vi.  Vad 
det beror på vet vi inte, läroboksförfattarna kanske anser att det är lärarens ansvar att 
stå för det. Vi tycker nog att det största ansvaret också ligger på läraren. Det är ju 
trots allt läraren som bestämmer, utifrån vissa ramar, vad de vill förmedla till 
eleverna.  Detta märks också lite eftersom lärarna i våra intervjuer behandlar bevis 
olika i undervisningen. Vi tycker i alla fall att eleverna bör få möjligheterna till att 
titta och läsa om det i sin kursbok. 
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7.2 Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning istället för en kvantitativ 
undersökning detta för att komma djupare in i ämnet istället för att täcka en större 
bredd av ämnet precis som Stukát (2005) skriver. Författaren menar att intervjuer är 
en bra metod för forskare när dessa har tänkt sig genomföra en kvalitativ 
undersökning. På grund av detta valde vi denna metod. En annan anledning till att vi 
valde denna metod är precis som Stukát skriver att det är möjligt att ställa 
följdfrågor. Vi hade kunnat valt att genomföra en enkätundersökning istället med 
öppna frågor och det hade fortfarande kunnat bli en kvalitativ undersökning. 
Anledningen till att vi inte valde denna metod var för att möjligheten fanns att det 
skulle ha blivit svårare att få in enkätsvaren.  
 
När det gäller intervjuer ansåg vi att det skulle bli lättare att få lärarna att svara på de 
frågor vi ställde. Vidare nämner Stukát semistrukturerade intervjuer som vi valde att 
gå efter. Detta valde vi för som författaren skriver att man har några få stora frågor 
för informanterna att svara på och att denna metod ger större möjlighet för lärarna 
att säga vad de tycker genom att intervjun inte är så styrd av den som intervjuar.  
 
På grund av att antalet informanter var få ger inte denna undersökning ett generellt 
resultat. Om någon annan skulle genomföra samma undersökning som vi har gjort 
skulle antagligen denna person få ett annat resultat än det vi fått. Detta beror av det 
låga antalet informanter och att det vi undersökte var hur lärarna själva såg på 
bevisen. Däremot anser vi att delar av resultatet vi fick kommer även andra att få om 
de genomför denna eller en liknande undersökning. Varför vi var intresserade av hur 
lärarna såg på bevis är för att vi tror att det påverkar lärarnas undervisning av bevis.  
 
För att få en lite bredare bild gjorde vi ett medvetet val av informanterna. Vi valde att 
intervjua en man och en kvinna från båda skolorna för att se om könen har någon 
inverkan när det gäller resultatet. Av dessa fyra lärare hade två lärare arbetat rätt 
länge som lärare dessa två lärare tillhörde varsitt kön och arbetade på varsin skola. 
De andra två lärarna hade inte arbetat som lärare så länge än. Tre av de utfrågade 
lärarna undervisar teoriprogram i matematik A till D medan den fjärde läraren 
undervisar praktiska program i matematik A och B. Dessa skillnader bland 
informanterna kan leda till en bredare bild av resultatet. 
 
Innan intervjuerna genomfördes en testintervju som ledde till att vi förändrade syftet 
med vår undersökning. Från början hade vi tänkt endast titta på A-kursen men 
bestämde i samband med testintervjun att lärarna skulle få svara på intervjufrågorna 
med tanke på alla de kurser de undervisade i. Testintervjun genomfördes med en 
lärare som just nu undervisar matematik på IV-programmet. Genom att föra in även 
detta resultat i analysen får man en intressant aspekt till genom att läraren 
undervisar på IV-programmet.  
 
Förutom intervjuer valde vi att genomföra dokumentanalyser på de läroböcker som 
informanterna använder sig av i undervisningen. Detta på grund av att även böckerna 
ger eleverna möjlighet att komma i kontakt med bevis och bevisföring. Dokument-
analyserna används för att jämföra resultatet mellan dessa och den information vi 
fått från våra intervjuer för att till slut ge ett svar på frågan ”Hur och i vilken 
utsträckning framförs bevis i matematikläroböckerna och hur förhåller sig lärarna till 
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dessa bevis?” från vår frågeställning. En av informanterna använder sig av 
läroboksserien ”Matematik A till E”, två andra använder läroboksserien ”Matematik 
3000” och den fjärde läraren använder serien ”Matematik 4000”. Vi valde att inte 
titta på serien ”Matematik 4000” genom att den var utgiven av samma förlag och 
skriven av samma författare som läroboksserien ”Matematik 3000” och för att det 
saknades tid till att hinna med även denna. Detta tar vi hänsyn till i detta arbete på 
grund av att det kan påverka resultatet. 

7.3 Nya forskningsfrågor 

Undersökningen vi har genomfört var en kvalitativ undersökning och visar därför 
inte säkert en generell bild över vad lärare anser om bevis. Bilden vi får fram täcker 
endast de lärare vi intervjuat och därför kan det vara intressant att göra flera 
liknande undersökningar för att få en bredare bild av ämnet.  
 
En annan intressant aspekt kan vara att undersöka vad elever kan och har fått lära sig 
om bevisföring. Denna undersökning genomförs antagligen enklast med enkäter.  
 
Det skulle också vara intressant att ta reda på läroboksförfattarnas syn på bevis och 
jämföra detta med en analys av deras böcker. 
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Bilaga 1: Informationsblad till informanter 
 

BEVISFÖRING. 

Introduktion 

Vi är två lärarstudenter som ska skriva examensarbete inom matematik. 
Examensarbetet går ut på att belysa hur läroböcker och lärare förhåller sig till bevis 
inom matematik på gymnasiet. Vikten av bevisföringen för elevernas förståelse har 
framkommit under vår utbildning genom att vi här på högskolan med hjälp av 
tillgång till bevis ökat våra kunskaper och förståelse inom matematik. Vi tycker därför 
att det är intressant att få veta hur lärare som arbetar på gymnasiet ser på bevis. Vi 
vill även veta om lärarna lägger fram bevis för eleverna och hur de gör det. Det kan 
även vara intressant att få veta om mängden bevis som läggs fram skiljer sig mellan 
olika områden inom matematiken. Till vår undersökning har vi tänkt intervjua två 
lärare var på respektive skola. Vi skulle gärna vilja spela in intervjuerna för att 
minska risken för feltolkningar, men det är ej ett krav. Intervjufrågorna får ni i förväg 
för att ha möjligheten att förbereda er. 

 

Forskningsetiska principer 

Det är viktigt att ni som blir intervjuad är medveten om att det är frivilligt att ställa 
upp. Ni ska också vara medvetna om att ni när som helst under intervjun kan välja att 
inte svara på en fråga eller avbryta hela intervjun.  

Det kommer inte vara möjligt att identifiera er som ställt upp på intervjun. För att ni i 
våra intervjuer ska vara så anonyma som möjligt kommer beskrivningarna av er att 
endast innehålla den information som känns nödvändig för att kunna jämföra 
resultaten av intervjuerna. 
 
Det material vi kommer att samla in kommer endast att användas för detta arbete 
och kommer inte att lämnas ut till någon annan. 
 

 

John Essman 

Linda Wistrand 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 
Intervjufrågor: 
 

1. Hur ser du på bevis i matematikundervisningen? 
Är det viktigt/oviktigt? Är det meningslöst/nödvändigt? 

 

2. I vilken utsträckning framför du bevis? 
Ofta/sällan? Inom vilka områden, geometrin, algebra, etc. 

 

3. Om du framställer bevis hur framställer du dem för eleverna? 
På tavlan, genom lekar, låter eleverna komma fram till dem, etc. 

 

4. När du framför bevis, varifrån får du bevisen? 
Från huvudet, läroboken, annan litteratur, annan lärare, etc. 

 

5. Är du nöjd med de läroböckerna du använder och dess sätt att ta upp bevis? 
 
 
6. Andra kommentarer/tankar som berör detta ämne. 
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Bilaga 3: Informationsblad till testintervjun 
 

BEVISFÖRING. 

Introduktion 

Vi är två lärarstudenter som ska skriva examensarbete inom matematik. 
Examensarbetet går ut på att belysa hur läroböcker och lärare förhåller sig till bevis 
inom kurs A i matematik på gymnasiet. Vikten av bevisföringen för elevernas 
förståelse har framkommit under vår utbildning genom att vi här på högskolan med 
hjälp av tillgång till bevis ökat våra kunskaper och förståelse inom matematik. Vi 
tycker därför att det är intressant att få veta hur lärare som arbetar på gymnasiet ser 
på bevis. Vi vill även veta om lärarna lägger fram bevis för eleverna och hur de gör 
det. Det kan även vara intressant att få veta om mängden bevis som läggs fram skiljer 
sig mellan olika områden inom matematiken. Vi har valt att begränsa vårt arbete till 
kurs A i matematik. Denna kurs valdes på grund av att den är obligatorisk för all 
elever på gymnasiet och detta innebär att alla måste läsa denna. Till vår 
undersökning har vi tänkt intervjua två lärare var på respektive skola. Vi skulle gärna 
vilja spela in intervjuerna för att minska risken för feltolkningar, men det är ej ett 
krav. Intervjufrågorna får ni i förväg för att ha möjligheten att förbereda er. 

 

Forskningsetiska principer 

Det är viktigt att ni som blir intervjuad är medveten om att det är frivilligt att ställa 
upp. Ni ska också vara medvetna om att ni när som helst under intervjun kan välja att 
inte svara på en fråga eller avbryta hela intervjun.  

Det kommer inte vara möjligt att identifiera er som ställt upp på intervjun. För att ni i 
våra intervjuer ska vara så anonyma som möjligt kommer beskrivningarna av er att 
endast innehålla den information som känns nödvändig för att kunna jämföra 
resultaten av intervjuerna. 
 
Det material vi kommer att samla in kommer endast att användas för detta arbete 
och kommer inte att lämnas ut till någon annan. 
 

 

John Essman 

Linda Wistrand 
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Bilaga 4: Intervjufrågor till testintervjun 

 
Intervjufrågor: 
 

1. Hur ser du på bevis? 
        Är det viktigt/oviktigt? Är det meningslöst/nödvändigt? 

 

2. I vilken utsträckning framför du bevis? 
       Varför/Varför inte? Inom vilka områden? Ofta? 

 

3. Hur framställer du bevis för eleverna? 
       På tavlan? Genom lekar? Låter eleverna komma fram till dem? 

 

4. När du framför bevis, varifrån får du bevisen? 
       Från huvudet, läroboken, annan litteratur, annan lärare 

 

5. Är du nöjd med läroboken och dess sätt att ta upp bevis? 
 

6. Följer du forskningen och nya sätt att bevisa? 
 


