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Abstract 
Practice of mathematical proof increase the understanding of mathematics and 
develop creativity skills, problem solving, communication, logical thinking and 
reasoning which are all important tools not only within the subject of mathematics 
but also important tools for the society in which we are living. The aim of this project 
was to investigate whether it is accurate that proof and proving has a subordinate role 
in mathematic education in the upper secondary school in Sweden. This was done by 
constructing of a digital survey that was sent to approximately 100 practicing 
mathematics teachers in a normal size city located in the middle of Sweden. The 
results of the survey show that the teachers consider themselves comfortable with 
their own skills in teaching proof. Paradoxically, the results also show that there is a 
lack of teaching of proof and proving in the upper secondary school, although the new 
curriculum puts more focus on proof and proving. 
 
 

Sammanfattning 
Matematiska bevis ger eleven en ökad förståelse för matematiken och utvecklar 
förmågor som kreativitet, problemlösning, kommunikation, logiskt tänkande och 
resonemang, vilka alla är viktiga även utanför matematiken och för det samhälle vi 
lever i. Syftet med detta arbete var att undersöka om det stämmer att bevis och 
bevisföring har en underordnad roll i matematikundervisningen i den svenska 
gymnasieskolan vilket gjordes med hjälp av en enkät som skickades digitalt till cirka 
100 gymnasiematematiklärare i en medelstor stad i Mellansverige. Det visade sig att 
lärarna själva anser sig tillräckligt kunniga för att undervisa i bevis men det förefaller 
inte som att undervisningen är tillräcklig trots att dagens läroplaner sätter bevis i 
större fokus än tidigare. 

 
 
 
 
 
 



 

Förord 
Detta examensarbete om 15 högskolepoäng ingår i kursen Examensarbete för 
senarelärare på avancerad nivå, MMA491, och är skrivet av Jamil El-Batal och Daniel 
Marklund vårterminen år 2012. Arbetet behandlar matematiska bevis och 
gymnasielärarens uppfattning om dessa.  Val av ämnet grundar sig på ett förslag av 
Kirsti Hemmi, en av huvudhandledarna för detta arbete, som tidigare gjort sin 
doktorsavhandling i ämnet. Det kändes därför intressant att forska vidare i ämnet. 
 
Vi vill tacka handledare Kirsti Hemmi, docent och universitetslektor i matematik, 
samt Katalin Földesi, universitetsadjunkt i matematik, båda på akademin för 
Utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens högskola i Västerås, för deras 
stöd genom arbetet. Vi vill också passa på att tacka Kenneth Melin på Mälardalens 
högskola för tillhandahållande av programvaran Netigate som underlättade mycket 
vid utformandet av digital enkät och analysarbete. 
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1 Inledning och problemformulering 
Kunskaper i matematik blir allt viktigare för det samhälle vi lever i, samtidigt som vi 
ser att elevers kunskaper i och intresse för matematik sjunker i svensk skola. Av 
författarnas egna erfarenheter som lärare anser många elever att ämnet är svårt, 
abstrakt och meningslöst och då framförallt vad gäller matematiska bevis. Elever är 
inte insatta i vad matematiska bevis är och vad bevisföring innebär. Ändå uttrycks i 
kursplanen att bevis ska ingå i matematikundervisningen och att eleven ska behärska 
dessa för att få ett godkänt betyg. En allmän uppfattning tycks vara att bevis och 
bevisföring inte prioriteras i matematikundervisningen i den svenska gymnasieskolan. 
Det kan därför vara intressant att undersöka hur lärarna själva förhåller sig till 
matematiska bevis och om de känner sig förtrogna med dessa samt om de tillämpar 
matematiska bevis i sin undervisning och i så fall om denna skiljer sig beroende av 
gymnasieprogram. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur gymnasielärare i en medelstor stad i 
Mellansverige förhåller sig till matematiska bevis. 
 

1.2 Frågeställning 
Med utgångspunkt från problemformuleringen blir arbetets frågeställningar följande: 
 

• Hur förhåller sig matematiklärare på gymnasiet till matematiska bevis? 
 
• Hur uppfattar lärarna sin egen kunskap om matematiska bevis? 

  
• Tillämpar lärarna bevis och bevisföring i undervisningen? 

 
• Finns det några särskilda bevis som är vanligare än andra? 

 

1.3 Avgränsningar 
I detta arbete har enkät skickats digitalt till respondenter som är matematiklärare vilka 
undervisar på gymnasieskola i en medelstor stad i Mellansverige. Lärarna är inte 
nödvändigtvis behöriga och kan undervisa på antingen NV-programmen, 
samhällsprogrammen, yrkesorienterade programmen eller en kombination av dessa 
program. 
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av artiklar och tidigare 
forskningsmaterial i ämnet matematiska bevis och bevisföring som anses väsentligt för 
detta arbete och ämnar bilda en grund av teorier och forskningsresultat som sedan i 
analys- och diskussionsdelen kommer att jämföras och kopplas med det i arbetet 
framkomna resultatet. Avsnittet förklarar också vad matematiska bevis och axiom är 
samt vad läroplanen säger om detta och hur våra läroböcker hanterar området. 

2.1 Vad är matematiska bevis? 
Ofta beskrivs ett matematiskt bevis som ett antal ordnade påståenden och är normalt 
deduktivt eller blir deduktivt om det skrivs ut fullständigt. Ordet deduktiv kan 
förklaras med logisk bevisföring där varje steg ska motiveras med hjälp av axiom, 
tidigare bevisade påståenden eller matematiska definitioner. Dessa påståenden, som i 
sig inte är bevis, bygger på axiom (i dagligt tal en benämning för ett självklart och sant 
påstående) och premisser (antaganden), vilkas sanning redan förutsätts vara känd. 
Ofta förekommer också tillfälliga antaganden eller hypoteser som avslutas i en senare 
fas av beviset. Övriga påståenden i beviset erhålls genom slutledningar från 
påståenden som uppträder tidigare i den givna ordningen. Matematiska resultat utgörs 
av satser, det vill säga antaganden som har bevisats objektivt. Velleman (2006) 
 
Pythagoras sats anses troligen som matematikens mest kända sats och har i tusentals 
år använts för att konstruera räta vinklar och beräkna avstånd. Satsen anger 
sambandet mellan sidorna i en rätvinklig triangel och kan med ord formuleras ”i en 
rätvinklig triangel är kvadraten på hypotenusan lika med summan av kvadraterna 
på triangelns kateter”. Satsen är uppkallad efter den grekiske matematikern och 
filosofen Pythagoras som levde omkring år 500 f.Kr. Dock är satsen känd sedan långt 
tidigare och antas ha upptäckts av både babylonierna och kineserna oberoende av 
varandra och kunskapen har därefter spridits från de båda områdena västerut och till 
Europa. Det finns hundratals bevis av satsen varav ett gavs av den kände grekiske 
matematikern Euklides som levde omkring 300 f.Kr. Johansson (2004) 
 
Enligt Hemmi (2006) består bevis av medel för att rättfärdiga kunskap i matematik 
och Weber (2003) beskriver att ett matematiskt bevis utgörs av att förklara satser 
utifrån ett antal axiom och genom logiska steg komma fram till en slutsats. Bevisets 
syfte kan enligt Weber delas upp i följande delmål: 
 

• Förklaring – att kunna förklara att ett påstående är sant. 
• Systematisering – att kunna se samband och avgöra om argument är sanna 

eller inte. 
• Kommunikation – språket vid bevisföring kan användas för kommunikativ 

matematik. 
• Upptäcka nya resultat – genom att undersöka de logiska konsekvenserna av 

definitioner och axiom kan nya modeller och teorier utvecklas. 
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• Motivera en definition – man kan visa att en definition är riktig för att 
komma åt kärnan av ett koncept genom att bevisa att alla av konceptets 
nödvändiga delar kan härledas från den föreslagna definitionen. 

• Utveckla intuition – genom att undersöka de logiska inslagen i ett koncepts 
definition kan man utveckla en begreppsmässig och intuitiv förmåga. 

• Utveckla en självständighet – genom att elever lär sig bevisföring kan det 
hjälpa de att konstruera och värdera ny matematisk kunskap. 

 

2.2 Vad säger läroplanen om bevis? 
Ett ökat intresse för matematiska bevis kommer nu som en reaktion på en period där 
bevis i stort sett har uteslutits från läroplanerna enligt Galibraith (1981) och enligt 
Knuth (2002) ställer nya reformer högre krav på undervisning kring bevis och 
bevisföring i ”secondary school” matematiken i USA. Trots detta menar Almeida 
(2000) att det i dagens läroplaner inte finns tillräcklig fokus på vad gäller bevis och 
bevisföring i matematikundervisningen. 
 
För ett godkänt betyg i samtliga kurser på gymnasiet beskriver Skolverket (2011) att 
eleven ska kunna skilja gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar 
eller bevis. För betyget väl godkänt krävdes att eleven ska kunna ge exempel på hur 
matematiken utvecklats och använts genom historien och vilken betydelse den har i 
vår tid inom några olika områden. I LGR 11 (Skolverket, 2011) kan läsas under 
”Centralt innehåll för år 7 – 9” att eleverna ska ha kunskap om geometriska satser, 
formler och behovet av argumentation för deras giltighet. I GY11 har det skett en viss 
förändring i kursplanerna. I matematikkurserna 1B och 1C står under ”Centralt 
innehåll – Geometri” att illustration av begreppen definition, sats och bevis, till 
exempel med Pythagoras sats och triangelns vinkelsumma ska tillgodogöras eleverna. I 
matematikkurserna 3B, 3C, 4 och 5 gäller för betygskriteriet för betyget C att eleven 
ska kunna genomföra enkla matematiska bevis medan det i betygskriterierna för 
betyget A kan läsas att eleven ska kunna genomföra matematiska bevis. 
Undervisningen avseende matematikkurs 3C enligt Skolverket behandla bevis och 
användning av cosinus-, sinus- och areasatsen för en godtycklig triangel medan kurs 4 
ska behandla användning och bevis av de Moivres formel, hantering av 
trigonometriska uttryck, bevis och användning av trigonometriska formler inklusive 
trigonometriska ettan och additionsformler samt olika bevismetoder inom 
matematiken med exempel från områdena aritmetik, algebra eller geometri. 
Matematik 5 ska behandla induktionsbevis med konkreta exempel från till exempel 
talteoriområdet. Hemmi m.fl. (2010) har gjort en jämförande studie kring hur bevis 
uppfattas av lärare från tre olika länder; Sverige, Finland och Lettland. I Finland var 
bevis en viktig del i gymnasiematematiken på 70-talet och i stort sett alla satser 
bevisades i kursböckerna. I och med den finska läroplanen 1985 ändrades detta till att 
endast 30 % av satserna bevisades.  I den finska läroplanen som kom 1994 finns bevis 
med som ett mål för eleverna men i den senaste läroplanen från 2003 är bevis endast 
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omnämnt i en avancerad, icke obligatorisk, kurs. Den finska läroplanen för de övriga 
kurserna innehåller ingen särskild referens till argumentation. 
 

2.3 Bevis i våra läroböcker 
I nya Matematik 5000 (Alfredsson m.fl. 2011) för 1B kursen finns ett eget avsnitt som 
behandlar bevis och bevisföring vilket i tidigare upplagor saknats. Detta avsnitt 
beskriver att matematik ofta handlar om att hitta mönster, visa samband och dra 
slutsatser.  Tre tillvägagångssätt presenteras; beskriva, motivera och bevisa, där 
bevisa ger högst kvalité genom att det är en generell lösning. Algebran nämns som ett 
viktigt verktyg till detta och används i samtliga övningar som presenteras i avsnittet. 
Efter avsnittet står det att eleven nu ska kunna använda och beskriva begreppet bevis. 
Nästa tillfälle där bevis dyker upp i boken är i geometriavsnittet där ett bevis för 
triangelns och fyrhörningens vinkelsumma visas dock utan att dessa benämns som 
bevis. I inledningen av kapitlet förklaras termen definition och sedan ges definitionen 
på diverse geometriska begrepp. Efter det kommer termerna sats och bevis med en 
definition: Förklaring till att ett påstående är sant kallas för ett bevis. I ett bevis ska 
man motivera varje steg. Eleverna får också lära sig uttrycket VSB (vilket skulle 
bevisas). En parallell linje och alternatvinklar används i ett bevis för triangelns 
vinkelsumma. Bevis för arean av en parallelltrapets innan eleverna själva får prova att 
bevisa olika uppgifter presenteras. Inget av bevisen som eleverna får utföra består av 
någon av de vanligaste satserna utan är mer av typen räkneuppgifter. När Pythagoras 
sats presenteras i boken visas ett bildbevis men inget som eleverna får laborera själva 
med.  
 

2.4 Varför ska matematikundervisningen innefatta bevis? 
Ett matematiskt bevis utgör en garanti för matematisk kunskap och är en förutsättning 
för att eleven ska kunna förstå matematik och utföra matematiska beräkningar av olika 
slag (Almedia 2000). Knuth (2002) menar att syftet med att 
matematikundervisningen ska innefatta bevis är att bekräfta att ett påstående är sant, 
att förklara varför ett påstående är sant, att förmedla matematisk kunskap, att 
upptäcka eller skapa ny matematik och att systematisera påståenden till ett 
axiomsystem. 
 
Hemmi m.fl. (2010) beskriver i en studie uppdelning av funktionen av bevis och 
bevisföring i matematikundervisningen. Kopplat till kritiskt tänkande används 
begreppen ”verification” och ”conviction” med vilka menas att validera sanningen i ett 
påstående respektive att skapa sig en egen personlig övertygelse.  Med ”explanation” 
menar författarna att det finns fler än ett sätt att visa på sanningen i ett påstående. 
Vidare menas med begreppet ”communication” den diskussion och kritisk granskning 
som matematiska bevis kan stimulera till genom att resultatet diskuteras. Att 
organisera olika resultat i ett deduktivt axiomsystem, begrepp och satser faller inom 
begreppet ”systematization”. Funktionen ”aestetic and intellectual challange” 
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refererar till personliga erfarenheter från att arbeta med bevis. Begreppet ”discover” 
innebär bland annat att när lärare och elever arbetar med bevis upptäcker att de kan 
bevisa något mer generellt än det ursprungliga påståendet. Det sista begreppet 
”transfer” refererar till att bevis kan introducera nya tekniker som är användbara i 
andra problem i matematik eller bidra till förståelse för något som är olikt ett vanligt 
sammanhang både inom matematiken och utanför.  Bland annat denna beskrivning av 
”Transfer” framkom i respondentsvaren i studien. 
 
“To get a more basic picture of mathematics, to see behind “doing sums” and in that 
way maybe experience the rest of mathematics a bit simpler” 
 
“Another perspective towards mathematics than they are used to” 
 
I Hemmis doktorsavhandling (2006) beskriver en lärare den ökade förståelsen 
eleverna uppnår genom undervisning av bevis med följande citat:  
”learning of proof enhances conceptual understanding…to see how mathematics is 
constructed, how things are connected with each other”;” gives insight in how 
mathematics work… gives understanding for the different hierarchies between 
different concepts like continuity and differentiability” (Hemmi 2006, s.92) 
 
En del av lärarna, enligt Hemmi (2006), påvisade att alla bevis inte ledde till en ökad 
förståelse utan att eleverna ibland kunde känna att de förstår beviset men inte varför 
det blir så och då ge eleverna en känsla av otillfredsställelse. 

2.5 Lärarens kunskap om och syn på bevis 
Stylianides & Ball (2008) anser att lärare behöver ha kunskap om olika sorters 
bevisföring och bevisuppgifter och även kunskap om relationen mellan bevisuppgifter 
och bevisföring. Den växande efterfrågan av att göra bevis centralt i undervisningen 
ställer högre krav på lärarnas kunskaper om bevis och bevisföring. Ett problem som 
gör att elever misslyckas med bevis och bevisföring är just lärarnas bristande kunskap 
på området. Knuth (2002) undersökte matematiklärares förhållningssätt till bevis och 
en majoritet av lärarna uttryckte betydelsen av bevis som: 
“a proof is a logical or deductive argument that demonstrates the truth of a premise” 
(Knuth, 2002, s.71). Studien visade att lärarna ansåg att det var svårt att förankra bevis 
hos samtliga elever eftersom bevisföring endast passade ett fåtal. En del i problemet 
visade sig vara att läraren snarare såg att bevis bara var något att fördjupa sig i och inte 
ett verktyg för kommunikativ matematik och en naturlig del i inlärningen. Fler av 
lärarna ansåg ändå att det var ett bra sätt för eleverna att resonera och utveckla sin 
slutledningsförmåga och logiskt tänkande. Knuth, anser att det måste bli tydligare i 
styrdokumenten vad gäller bevisföring och en stor förändring i praktiserande av 
bevisföring bör ske med tillhörande fortbildning av matematiklärare i området. Ett 
problem är att matematiklärarna själva upplever bevis och bevisföring som något 
svårt, krångligt och abstrakt.  Ytterligare ett problem enligt Knuth är att 
matematiklärarna inte i den egna utbildningen förberetts och utbildats didaktiskt i att 
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hantera de nya högre ställda kraven på bevisföring i undervisningen. Knuth 
sammanfattar att lärarens kunskap och syn på bevis styr tillämpningen av dessa i 
undervisningen och inte i styrdokumenten. 
 
I studien gjord av Hemmi m.fl. (2010) framkom att bevis ger eleverna förmågan att se 
samband och relatera till olika resultat. Det som förenade de estländska lärarna 
angående varför bevis och bevisföring ska vara en del av undervisningen var att 
samtliga uttryckte att elever som blev undervisade om bevis och bevisföring utvecklade 
logiskt tänkande och slutledningsförmåga. Tre av de sju estländska lärarna sade också 
att det främjade elevernas kreativa förmåga. Fem av de åtta svenska lärarna nämnde 
att bevisning av Pythagoras sats är viktigt för eleverna eftersom de anser att detta 
tillhör allmän kunskap. Detta kan jämföras med de estländska lärarna av vilka ingen 
nämnde att bevis av Pythagoras sats är viktiga. En av de svenska lärarna vill att 
eleverna ska göras förtrogna med induktionsbevis. De flesta av de svenska lärarna gör 
en klar skillnad mellan olika elever och betonar att bevis är viktigare för elever som går 
NV-programmet. På frågan och vilka egenskaper bevis har var de vanligaste svaren 
verifikation (se ”verification” avsnitt 2.5) och övertygelse (se ”conviction” avsnitt 2.5). 
Lärarna ansåg att det viktigaste syftet med att tillämpa bevis i 
matematikundervisningen är förklaring och förståelse (se ”explanation” avsnitt 2.5) 
samt överföring (se ”transfer” avsnitt 2.5) men också att tydliggöra matematiska 
konstruktioner. Även i Reuterswärds (2008) studie framkom att den vanligaste 
anledningen lärarna nämnde för tillämpning av bevis i matematikundervisningen är 
att träna förmågor som är överförbara och kan användas på andra områden. I en 
doktorsavhandlingen skriven av Hemmi (2006) ansåg lärarna att bevis är en 
nödvändig del av matematiken. Samtliga lärare var positivt inställda till bevis även om 
synen på bevis varierade. Majoriteten av lärarna ansåg att bevis var äkta matematik till 
skillnad från gymnasiematematiken som ofta associeras med inlärning av regler utan 
att få en djupare förståelse.  
 
 

2.6 Bevis i matematikundervisningen 
Davis (1993) anser att synen på matematik måste vidgas. Han betonar vikten av 
visuella satser, det vill säga satser som till exempel kan illustreras med en bild eller 
med hjälp av praktiska experiment. Sedan länge kan konstateras att sättet som 
matematiska bevis praktiseras i undervisningen inte är det enda sättet att bekräfta 
matematiska sanningar. Författaren ser det som viktigt att lyfta fram 
upptäckarprocessen. Med det vill han visa att slutledningsförmågan inte räcker hela 
vägen utan uppmuntra till att laborera, utforska och prova sig fram. Lutzer (2005) 
anser att bevis är viktiga i undervisningen för att på ett rätt sätt fastställa 
omständigheterna där en given historia, ett påstående eller tolkning leder till rätt 
slutsats. Matematiska bevis fastställer svaret till frågan; Finns det ett mönster 
överhuvudtaget? Även Galbraith (1981) anser att bevis är en nödvändighet. För att få 
en förståelse för bevis behöver eleven få prova sig fram för att då komma fram till om 
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ett påstående är sant eller inte och först då kan beviset användas för att generalisera. 
Det är enligt Galbraith när eleven insett det allmänna användandet av ett bevis som 
denna kan se bevis som någonting meningsfullt och lustfyllt. Galbraith fastslår i sin 
undersökning att matematisk bearbetning inte sker i skolorna, på det sätt som krävs 
för att få en djupare förståelse. Enligt Avigad (2005) är den traditionella synen på 
matematiska bevis att dess syfte är att garantera sanningen i en sats. Denna syn gör att 
betydelsen av matematiska bevis går förlorad. Avigad menar att sättet ett bevis 
framförs avgör hur det värderas av eleven. Utmaningen ligger hos läraren att kunna 
förklara vilka fördelar kunskap om bevis och bevisföring för med sig. I Knuths (2002) 
artikel påvisas problemet att bevis inte har en central del i matematikundervisningen 
trots att bevis och bevisföring av läroplanerna anses vara en central del i matematiken. 
Bevis har en obetydlig roll i matematikundervisningen. Det enda område där 
bevisföring har haft en viss betydelse har varit inom euklidisk geometri. Tidigare 
forskning, enligt Knuth, har visat att avsaknaden av bevis inom 
matematikundervisningen gett en felaktig bild av vad matematiken handlar om 
eftersom bevis är en essentiell del i denna och ingår i läroplanen. Vidare menar Knuth 
att bevis bör finnas med på alla nivåer i skolan och om bevis inte introduceras i tidiga 
åldrar kommer eleverna att få svårigheter att i senare åldrar ta till sig bevisen då dessa 
är på en mer avancerad nivå. 
 
Även om samtliga lärare i Knuths undersökning anser att bevis är en viktig del i 
matematikundervisningen så menar Knuth att lärarna inte tillämpar bevis i den 
utsträckning som vore önskvärt och heller inte med önskvärd regelbundenhet. Detta 
medför att eleverna inte får intrycket av att bevis är viktigt och lägger därför inte fokus 
på dessa. Resultatet av Knuths undersökning var också att endast vissa fåtal elever 
gjordes förtrogna med bevis trots att styrdokumentens målsättning är att 
implementera ”proof for all”. 
 
Ett dilemma för matematiklärare är enligt Hemmi (2006) hur och hur mycket tid som 
ska läggas på de olika aspekterna av bevis i relation till hur och hur mycket tid de ska 
låta eleverna delta i bevisföringsaktiviteter utan att fokusera på processen för att öka 
elevernas tillgång till bevis. Det som avses läras ut överensstämmer inte alltid med 
elevernas fokus.  
 
Ryan (2009) beskriver en stegprocess för att läraren på ett intresseväckande sätt kan 
presentera ett bevis för eleverna och beskriver denna med följande citat: 

“Suppose you need to solve a crime mystery. You survey the crime scene, gather the 
facts, and write them down in your memo pad. To solve the crime, you take the 
known facts and, step by step, show who committed the crime. You conscientiously 
provide supporting evidence for each statement you make”. (Ryan, s.1, 2009) 

Stegen kan enligt Ryan presenteras som följande:  
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1. Skaffa eller hitta på ett påstående till tesen – påståendet är det som ska 
bevisas men det är inte alltid helt uppenbart vad påståendet är. 

2. Ange det givna – det givna är hypotesen och de fakta som finns. Det givna kan 
ofta vara skrivet i matematiskt språk. 

3. Skissa upp given fakta – om man inte har en bild får man skapa en själv. 
Viktigt att det är tydligt och att all information kan få plats i bilden som t.ex. 
räta vinklar. 

4. Ange vad du ska bevisa – bevisföring är när du påstår att det du ska bevisa 
är sant. 

5. Ge det färdiga beviset – bevis är en serie logiska härledda påståenden, en 
steg för steg lista som utgår från det givna, genom definitioner och axiom, 
tidigare bevisade satser till det bevisade påståendet. 

 

Weber (2003) förklarar vidare att beviset kan se ut som ett stort T som illustrerar två 
spalter. På ena spalten skrivs påståenden och på den andra skrivs anledning/skäl. 
Bevis kan ses som ett spel där det gäller att ha alla påståenden i kedjan länkade så att 
ursprunglig fakta leder till ny fakta och slutligen till bevispåståendet. Han menar att en 
plan krävs för hur spelet ska vinnas innan spelet spelas och spelplanen måste först 
undersökas; vad är givet och vad ska bevisas? När en strategi är gjord kan påstående 
efter påstående tas an där varje steg dokumenteras och numreras och. Varje påstående 
ska ha samma nummer som dess anledning i högerspalten och allt ska kopplas till en 
figur. Slutligen ska sist i påståendespalten visa exakt det som skulle bevisa som ett 
bevispåstående.  Knuth (2002) påvisar, som tidigare nämnts i avsnitt 2.5, att syftet 
varför matematikundervisningen ska innefatta bevis är att bekräfta att ett påstående är 
sant, att förklara varför ett påstående är sant, att förmedla matematisk kunskap, att 
upptäcka eller skapa ny matematik och att systematisera påståenden till ett 
axiomsystem. Detta menar han är viktigt att som matematiklärare tillämpa i 
undervisningen eftersom eleverna ofta bara är förtrogna med bevis som framläggs och 
är så uppenbara att de känns betydelselösa eftersom eleven direkt kan se utgången.  
Det är viktigt att läraren inte bara genom ett bevis visar att ett påstående är sant utan 
också tala om hur och varför. 
 

2.7 Elevernas syn på bevis och erfarenheter av bevis 
Dennis Almeida utförde år 2000 en enkätundersökning på ett antal elever avseende 
bevis och bevisföring som visade på att eleverna överlag är välvilligt inställda till 
matematiska bevis och bevisföring. Eleverna är intresserade av bevis och bevisföring 
och de anser att detta skulle kunna utveckla deras matematiska tänkande, kapacitet 
och kunnande. Dock visar intervjun med samma elever en annan bild vad gäller bevis i 
undervisningen. De tycker, baserat på resultaten från intervjun, att lärarna inte på ett 
tillräckligt bra sätt förklarar beviset vilket medför att eleverna känner att de inte 
förstår och fjärmar sig därför från matematiska bevis. Almeida menar att detta kan 
bero på att sättet en akademisk matematiker själv arbetar med matematiska bevis 
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skiljer sig från det sätt bevisen lärs ut. Matematikerns eget tillvägagångssätt vad gäller 
bevis är ofta en kedja av intuition, försök och misstag, spekulationer och slutligen 
själva beviset i sig medan bevis i undervisningen endast fokuserar på själva beviset. 
Detta gör att eleverna inte får ta del av den mer ”experimentella och utforskande” 
delen avseende matematiska bevis. Konflikten mellan tillvägagångssättet för 
matematikerns praktiserande av matematiska bevis och deras undervisningsmetoder 
skapar alltså problem för eleverna. Weber (2003) menar att elever på gymnasiet har 
visat sig vara oförmögna att konstruera annat än de enklaste bevisen och att många 
som elever inte vet vad som utgör ett bevis eller vad definitionen av ett sådant är. Han 
menar att eleven ofta anser att matematiska bevis är något abstrakt som läraren visar 
bara för att denna måste och att beviset i sig inte fyller något syfte. Detta påstående 
styrks också av Lutzer (2005) som i sin artikel beskriver att bevis ofta av eleverna 
anses som ett abstrakt fenomen som läraren visar på tavlan för att sedan snabbt gå 
vidare till något annat. Det ger eleverna en bild av att bevis mest är något som läraren 
måste ha med i sin undervisning eller använder för att briljera med men inte att det är 
något som är viktigt för eleven. Denna inställning hos eleverna, menar Lutzer, följer 
med i de högre kurserna, då eleverna har svårt att förstå de enklaste bevisen eftersom 
de inte på ett tillfredsställande sätt gjort sig bekant med bevis i tidigare åldrar. Eleven 
ser enligt Lutzer ingen mening med att arbeta och bli förtrogen med bevis och han 
anser att det är lärarens uppgift att argumentera varför bevis och bevisföring bör vara 
en del i deras matematikkunskaper. 

I Hemmis (2006) doktorsavhandling visar det sig att elever som började på 
universitetet endast hade lite erfarenheter av bevis och i baskurserna på gymnasiet har 
det minskat kraftigt. En stor anledning till att eleverna inte undervisades i bevis och 
bevisföring var brist på tid och elevintresse. Tre av lärarna uttryckte att det berodde på 
att bevis hade fått undanskymd roll i matematikböckerna. Forskaren antydde dock att 
detta kunde bero på att lärarna inte vill ta sig an bevis på det sättet som det tidigare 
gjorts. Bevis ingår inte heller i proven men det beror på att de inte ingår i 
undervisningen eller är det tvärtom. Lärarna tvistade om vilket som styrde vilket. En 
del ansåg att det var ett problem att inte bevis undervisades på det sättet som det gjorts 
tidigare medan andra inte såg det som ett problem alls. Många lärares syn var att 
majoriteten inte värdesätter bevis utan vill istället ha klara recept att följa. De säger 
vidare att de flesta eleverna kan acceptera att undervisas i vissa bevis ”om satsen som 
de presenteras för inte är uppenbar och om beviset inte är för långt eller tekniskt men 
förklarar användbara aspekter av matematiken eller kan användas i problemlösning. 
Mer formella bevis benämner de som ”abstrakt nonsens”.  

  



10 

 

 

3 Metod  
Utgångspunkten för detta examensarbete var att undersöka gymnasielärares 
förhållande till matematiska bevis och om dessa tillämpas på något vis i deras 
undervisning. I detta avsnitt redogörs för forskningsstrategi, hur data insamlades, 
vilket urvalet var samt hur materialet bearbetades och analyserades. Här beskrivs 
också arbetets validitet och reliabilitet samt vilka forskningsetiska principer som 
beaktats. 

3.1 Strategi & datainsamlingsmetod 
I detta arbete var avsikten att ta reda på flera 
gymnasielärares förhållningssätt till matematiska bevis 
och att få en generell bild över dessa vilka sedan skulle 
presenteras i form av diagram och figurer. Eftersom en 
större mängd lärare skulle nås valdes en kvantitativ metod 
där en enkät med semistrukturerade frågor användes som 
i enlighet med Stukát (2005) och Denscombe (2009) är 
lämplig för detta syfte eftersom svaren lätt kan jämföras 
och ger ett kvantifierbart resultat. För att ta reda på 
matematiklärarnas förhållningssätt till matematiska bevis 
och hur dessa tillämpas i undervisningen konstruerades 
enkäten digitalt, med utgångspunkt från en enkät 
utformad av Kirsti Hemmi i En pilotstudie om bevis i 
gymnasiematematiken (2006). Hemmis enkät 
omformades på det vis att vissa enkätfrågor helt togs bort 
medan andra ändrades för att passa detta arbetes syfte 
bättre. Enkätfrågorna digitaliserades därefter med hjälp 
av programvaran Netigate (se www.netigate.se för mer 
information) som tillhandahölls genom Mälardalens 
högskola av Kenneth Melin. Utöver introduktionsdel och 
avslutande del bestod enkäten av fyra huvuddelar; 
Bakgrund, Respondentens förhållande till matematiska 
bevis, Respondentens kunskap om matematiska bevis 
samt Respondentens tillämpning av bevis i 
matematikundervisningen. Figur 3.1 illustrerar enkätens 
olika delar. Dessa delar är baserade på Hemmis enkät och 
är väsentliga för att kunna ge svar på arbetes 
frågeställningar. 
 
Pilotstudie av enkäten 
Enkäten modifierades efter det att en pilotstudie gjorts vid 
två tillfällen och på åtta lärarstudenter som studerar vid 
Mälardalens högskola, samtliga med inriktning mot 
matematik för senare år och gymnasiet. Figur 3.1 Enkätens uppbyggnad. 

Illustration: Batal, J. & Marklund, D. (2012) 
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Lärarstudenternas respons på enkäten utgjorde underlag för de ändringar som gjordes 
i denna. Den främsta modifieringen av den ursprungliga enkäten var att denna 
kortades ner från 79 till 25 frågor eftersom samtliga lärarstudenter tyckte att denna var 
alldeles för tidsödande och att de ganska snart tappade fokus och tröttnade. Slutgiltig 
digital enkät som innehöll 25 frågor finns konverterad på pappersform i Bilaga 3.1. 
 
Kontaktregister 
Kontaktregister för e-postutskick innehållande information och missivbrev samt länk 
till enkäten insamlades via gymnasieskolornas webbplatser. I de fall e-postadress till 
gymnasieskolans matematiklärare saknades på webbplatsen kontaktades rektor som i 
sin tur informerade om respektive matematiklärares e-postadress. Totalt insamlades e-
postadresser till 95 matematiklärare på 27 olika gymnasieskolor.  
 
E-postutskick med länk till enkäten 
Respondenterna fick tillgång till enkäten via ett e-postutskick innehållande 
information och missivbrev samt länk till enkäten. Detta utskick skickades till totalt 95 
matematiklärare på 27 olika gymnasieskolor. Det första e-postutskicket, enligt Bilaga 
3.2, som skickades till respondenterna innehöll en bakgrund avseende 
examensarbetet, dess syfte samt missivbrev och länk till den digitala enkäten. Tre 
dagar efter det första utskicket utgick en påminnelse till respondenter som inte svarat. 
Detta skedde per automatik via programvaran Netigate genom en funktion där 
påminnelsedatum kunde aktiveras. Dock ändrades texten i påminnelseutskicket till en 
mer uppmanande sådan för att väcka svarsintresset hos respondenten och kan i sin 
helhet läsas i Bilaga 3.3. Den andra och sista påminnelsen som skickades en vecka efter 
första påminnelsen hade ytterligare modifierats där respondenter som trots 
påminnelse inte svarat ombads att ta sig tid att svara på enkäten eftersom tillräckligt 
många svar inte kommit in. Detta andra påminnelseutskick återfinns i Bilaga 3.4.  
 

3.2 Urval 
Enkäten skickades digitalt till 95 praktiserande matematiklärare på 27 olika 
gymnasieskolor i en medelstor stad i Mellansverige. Krav på lärarbehörighet fanns 
inte. 

3.3 Validitet och reliabilitet 
En digital enkät skickad via e-post till respondent, i detta fall lärare, är ofta ett 
tidsödande och ibland uppfattat som onödigt inslag i respondentens dagliga rutin. 
Därför är det möjligt att respondenten svarat så fort som möjligt på enkätfrågorna och 
kanske inte alltid svarat helt enligt sina egna åsikter på grund av tidsbrist, ointresse 
eller andra faktorer som kan påverka svaren. Det kan därför vara möjligt att resultaten 
i detta arbete inte ger en generell bild av lärarnas åsikter om bevis och bevisföring 
också eftersom detta arbete är avgränsat endast till en medelstor stad i Mellansverige 
och till ett respondentantal om 25 personer. 
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3.4 Forskningsetiska principer 
De fyra huvudkraven avseende forskningsetiska principer, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, beaktades före, under 
och efter intervjuerna enligt de etiska regler som står i ”Forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” (Vetenskapsrådet, 2004). 
 
I enlighet med informationskravet informerades respondenterna om studiens syfte och 
att deltagandet är frivilligt. Vidare informerades dessa om tillvägagångssätt och om 
hur resultat kommer att användas och presenteras. Eftersom studien inte innefattar 
frågor av privat eller etiskt känslig natur inhämtades inte samtycke via skolledningen. 
Respondenterna blev också informerade om att alla uppgifter behandlas konfidentiellt 
och att eventuell data som kan identifiera informanten inte redovisas. De erbjöds 
också, om så önskades, att få en rapport eller sammanfattning av undersökningen då 
denna var klar. Slutligen förvissades respondenterna om att all insamlad information 
endast ämnades användas för forskningsändamål och inte utnyttjas i kommersiellt 
eller andra icke-vetenskapliga syften. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som kunde uttydas från programvaran Netigate 
avseende de svar som inkommit på enkäten. Av 95 respondenter svarade 41 varav 25 
slutförde hela enkäten och 16 svarade endast på några av de första frågorna. Endast de 
lärare som svarade på hela enkäten, det vill säga 25 lärare, utgör underlag för detta 
arbetes resultat. Detta ger en svarsfrekvens på (25/95), eller 26,32 %. Respondenterna 
kommer hädanefter att kallas lärarna. Resultatavsnittet är uppdelat baserat på 
enkätens uppbyggnad del A, B, C respektive del D. Samtliga svar på enkätfrågorna, 
förutom svar på de öppna frågorna som kan avslöja respondentens identitet, redovisas 
i Bilaga 4.1. Citat i detta avsnitt avslutas med en kod ur vilken följande kan uttydas där 
årtal för examen är periodbaserat i enkäten (90-talet, 2000-talet och så vidare): 
 
1. Kön (M,K) 
2. Ålder 
3. År då personen tog lärarexamen (X om ingen examen finns) 
4. Antal år personen jobbat som lärare 
5. Program som personen undervisar på (NV, YP eller SP) 
6. Personens behörighet (OB=obehörig, BGY=behörig gymnasiet, BGR=behörig grundskolan) 
 
Kod exempel 
 
K31-35,X,6-10,NV,SP,YP,OB 
Anger: Kvinna 31-35 år, ingen examen, jobbat 6-10 år som lärare, undervisar på NV-, SP- och 
yrkesförberedande programmet, obehörig för gymnasiet 
 
M30-35,2010,2-5,SP,OB 
Anger: Man 30-35 år, examen på 2010-talet, jobbat 2-5 år som lärare, undervisar på 
samhällsprogrammet och yrkesförberedande programmet, obehörig 
 

4.1 Lärarnas bakgrund - Enkätdel A 
Denna del visar en översikt av respondenternas bakgrund där 37 % av svaren kom från 
kvinnor och 63 % av svaren från män. Resultatet som grundar sig på frågor med slutna 
svarsalternativ visar på respondenternas behörighet, årtionde för examen samt antal 
verksamma år som lärare. 68 % av respondenterna var behöriga matematiklärare för 
gymnasieskolan, 37 % tog examen på 2000-talet och 49 % av respondenterna hade 
jobbat som lärare mellan två och tio år. Majoriteten av respondenterna var mellan 31 
och 50 år. 
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4.2 Lärarnas förhållningssätt till matematiska bevis - Enkätdel B 
Här presenteras lärarnas generella förhållningssätt till matematiska bevis. Detta 
baseras på enkätdel B som bestod av fem frågor med öppna svarsalternativ samt åtta 
frågor med slutna svarsalternativ och som berör den första frågeställningen ”Hur 
förhåller sig matematiklärare på gymnasiet till matematiska bevis?” 
 
De vanligaste bevisen och dess egenskaper enligt lärarna 
Bevis av Pythagoras sats omnämns av nära samtliga lärare när de fick frågan om vilka 
bevis som först dyker upp när de tänker på matematiska bevis. Vanligast var att 
lärarna beskriver geometriska bevis men också PQ-formeln, ekvationer och 
trigonometriska bevis framkommer i svaren. Endast en lärare nämner 
induktionsbevis. Några av lärarnas svar avseende vilka bevis de först kom att tänka på 
framgår av nedanstående citat. 
 
"Geometriska bevis. ex. Pyth.sats, medianer och bisektrisers skärningspunkt i 
trianglar." K36-40,1990,16-20,NV,BGY 
 
"Pythagoras sats. Bevis av olika potensregler. Bevis av pq-formeln osv. Har mest A 
och B kursen (nu 1a och 2a)." M26-30,X,2-5,YP,OB 

 
"Dagligen, Andragradsekvationer med kvadratkompletering, Pythagorassats, Pi, 
Volymer av kon och pyramid."	  K30-35,X,6-10,NV,SP,YP,OB 
 
"Euklidisk geometri, eftersom det var så jag stiftade bekantskap med bevis när jag 
själv gick i skolan." M60-,1970,31-,NV,SP,BGY 
 
De vanligaste egenskaper som lärarna förknippar med bevis är uttryck och ord som 
resonemang och axiom tätt följt av sats, logik, logiskt och logiska. Andra ord och 
uttryck är definitioner, variabler, förmåga, problemlösning och motsägelsefritt. 
Nedan följer några av lärarsvaren i form av citat där dessa ord och uttryck 
framkommer och figur 4.1 illustrerar dessa grafiskt där ”större” ord och uttryck är 
oftare förekommande i lärarsvaren. 
 
"Några grundläggande definitioner. (förutsättningar) Hypotes Logiskt resonemang 
Slutledning (verifierar eller förkastar)" M60,1980,21-25,SP,YP,BGY 
 
"* Logiskt motsägelsefritt (inom ramen för Gödels bevis för att inga axiomsystem är 
motsägelsefria) * Väldefinierade giltighetsområden" M60-,1970,31-,NV,SP,BGY 
 
"Matematiska bevis synliggör varför en formel kommit till och hur resan dit gick." 
K31-35,X,6-10,NV,SP,YP,OB 
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"att det täcker alla tänkbara fall, att man inför variabler och utvecklar dessa." 
M51-60,2000,26-30,NV,BGY 
 
”Självbevisande, rigorösa, gäller för alltid, kan inte visa sig vara falska senare” 
M20-25,X,0-1,SP,YP,OB 
 

 
 
  

Figur 4.1 Grafisk illustration av uttryck och ord som förekommer i 
lärarsvaren avseende bevis. Högre svarsfrekvens påvisas med 
”större” ord. 
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Elevernas förståelse för bevis och om dessa anses abstrakta 
80 % av lärarna ansåg delvis eller helt att de flesta elever på NV-programmet eller 
liknande förstår bevis och 20 % anser inte att de flesta eleverna på detta program 
förstår matematiska bevis. Avseende 
samhällsprogrammen kunde 36 % av 
lärarna inte svara på denna fråga medan 
ingen av lärarna kunde säga helt säkert 
om eleverna på NV-programmet förstår 
bevis. Bland de yrkesförberedande 
programmen var varannan lärare delvis 
av en annan åsikt än den att elever på 
dessa program förstår sig på 
matematiska bevis. På frågan om 
matematiska bevis är abstrakta svarade 
52 % av lärarna att de delvis är av samma 
åsikt medan 20 % inte instämde alls. 
Figur 4.2 visar fördelningen av lärarnas 
svar på frågan om matematiska bevis är 
abstrakta. 
 
 
 
 
Uteslutes matematiska bevis i den 
svenska gymnasieskolan? 
Många av lärarna kunde inte svara på 
huruvida den svenska gymnasieskolan 
utesluter bevis och bevisföring i 
matematikundervisningen. Denna grupp 
omfattade 36 % av lärarna. Av de 
resterande lärarna svarade majoriteten 
att de är av delvis eller av samma åsikt att 
den svenska gymnasieskolan utesluter 
matematiska bevis och bevisföring i 
undervisningen. Resultatet av svaren på 
denna fråga framgår av figur 4.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.2 Diagram över lärarnas svar på frågan om de anser att 
matematiska bevis är abstrakta 

Figur 4.3 Diagram över lärarnas åsikter om bevis och bevisföring 
uteslutes i den svenska gymnasieskolan 
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Bör eleverna bekanta sig med bevis 
och bevisföring? 
Som framgår av figur 4.4 var majoriteten 
av lärarna, 59 %, delvis av samma åsikt 
att eleverna bör bekanta sig med bevis 
eftersom att bevis utgör en väsentlig del 
av matematiken. Endast en lärare 
instämde inte alls i denna fråga medan 30 
% instämde helt. 
 
Nästan samtliga lärare svarade ja på 
frågan om elever ska bekanta sig med 
matematiska bevis och bevisföring. Några 
av svaren framgår av nedanstående citat 
som också förklarar varför lärarna tyckte 
att eleverna bör bekanta sig med bevis 
och bevisföring.  
 
"Ja, för de högre betygen. För förståelse och som en förberedelse för högre studier i 
matematik." M41-50,X,16-20,OB 
 
"Ja, det ger eleverna en chans att få ett djupare intresse för matematiken." 
M30-35,2010,2-5,SP,OB 
 
"Ja, träna i logiskt tänkande, resonemang, påståenden bygger på "verkliga 
förhållanden", vetenskapligt arbetssätt " M60,1980,21-25,SP,YP,BGY 
 
"Mina elever går sällan vidare till högskola. Dessutom så har de ofta stora 
kunskapsluckor från grundskolan. Jag använder stegvisa resonemang för att "gå 
från accepterad sanning till ny sanning" för att försöka inspirera eleverna till 
resonemang. Att använda bevisföring mer formellt har inte fungerat för mig och jag 
är inte alls övertygad i nyttan med den heller med tanke på elevernas bakgrund och 
framtid." M26-30,X,2-5,YP,OB 
 
"Viktigt att förstå att de inte är godtyckliga. För senare högre studier är de ett 
måste." M41-50,2010,2-5,SP,YP,BGY 
 

”Ja det tycker jag. T.ex. är det intressant ur ett historiskt perspektiv och för att skapa 
ett sammanhang för eleverna så att de förstår. Ibland kan det för vissa elever 
förvirra mer än att räta ut frågetecken. Då får man som lärare vara lite försiktig 
K41-50,2000,11-15,NV,SP,YP,BGY 
 
 
  

Figur 4.4 Diagram över lärarnas svar på frågan om elever bör 
bekanta sig med bevis eftersom bevis utgör en viktig del av 
matematiken 
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Vilka bevis anser lärarna vara viktiga och varför?  
Återigen är bevis av Pythagoras sats mest omnämnd och 14 % av lärarna tar upp denna 
som svar på frågan om det finns några bevis som läraren anser är viktiga att elever bör 
bekanta sig med i skolmatematiken. Geometriska bevis nämns också och övriga svar 
har en stor spridning. Frågan som gav utrymme för ett öppet gav läraren möjlighet att 
förklara varför de anser vissa bevis viktiga. Citaten nedan visar några av lärarsvaren 
där geometriska bevis inklusive bevis av Pythagoras sats förekommer samt ger en bild 
av spridningen på svaren. 

"Bevis som är relevanta för respektive kursinnehåll är såklart viktiga, t.ex. konjugat- 
och kvadreringsreglerna för elever som läser MaB eller Ma2." M30-35,2010,2-5,SP,OB 
 
"Några enkla geometriska bevis, som gör att de får någon slags grund. Pythagoras 
sats, som används ofta vad gäller trigonometri, avstånd, absolutbelopp, hantering 
av komplexa tal och annat. Derivata kan också vara viktigt, men många elever 
förstår inte detta begrepp och kan ibland bara bli mer förvirrade över detta. 
M30-40,2010,0-1,NV,SP,BGY 
 
"Jag tycker att man som lärare ska gå igenom de bevis som eleverna kommer i 
kontakt med. T.ex. för mina elever som läser matematik 1a handlar det om de mest 
enkla bevisen. Pythagoras. Förhållanden mellan m, m2 och m3. Även förstå talet pi. 
Alla dessa kan man bevisa mha praktiska laborationer där elever kan klippa i 
papper eller mäta själva för att förstå. Det behöver inte alltid vara så abstrakta 
bevis." K26-30,2010,2-5,YP,BGY 
 
"Vinkelsumma i triangel...ja i stort sätt alla formler som de använder sig av.” 
K51-50,1990,16-20,SP,YP,BGY 
 
"Jag tycker att allt som kan bevisas ska bevisas för att visa på matematikens särart.” 
M60-,1970,31-,NV,SP,BGY 

 
Anser lärarna att eleverna bör bli undervisade i matematiska bevis och i så 
fall i vilket stadie? 
Ingen av lärarna ansåg att det är fel att elever i år 1-6 borde öva matematiska bevis. 
Förutom 27 % av lärarna som inte kunde svara på denna fråga var samtliga lärare mer 
eller mindre positivt inställda till att introducera bevis redan i lägre åldrar. En klar 
majoritet av lärarna anser att elever på högstadiet bör arbeta med bevis och 
bevisföring medan det på gymnasiet varierade stort beroende av program. På NV-
programmet och liknande program anser 92 % av lärarna att bevis och bevisföring bör 
inkluderas i undervisningen. Avseende samhällsprogrammen är denna andel betydligt 
lägre och 12 % är helt emot bevis i matematikundervisningen eller delvis av annan 
åsikt. På yrkesprogrammen sjunker andelen lärare som anser att bevis bör vara en del i 
matematikundervisningen ytterligare och uppgår till 12 %. Nedanstående citat visar 
hur lärarsvaren kunde se ut i denna fråga. 
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"Ja. Naturvetarna bör se bevis i större utsträckning än andra program." 
M60-,1970,31-,NV,SP,BGY 

 
”Ja, i de teoretiska programmen (Nv, TE) bör man ha med bevisföring i större 
utsträckning än andra program. Detta för att förbereda eleverna för kommande 
matematikstudier på högskola och universitet” M26-30,2000,2-5,NV,SP,BGY 
 
"Ja, ett teoretiskt program har större nytta av matematiska bevis. Undervisningen 
bör alltid anpassas efter programmet." M20-25,X,0-1,SP,YP,OB   
 
"Ja. Endast natur behöver lära ur matematiska bevis. Liten praktisk nytta utanför 
matematikens värld." K26-30,2010,2-5,YP,BGY 
 
"Nej inga särskilda huvudsaken att det inte är för svåra bevisföringar i början och 
det ska naturligtvis vara inom det område de håller på med." K51-60,2010,2-5,SP,BGY 
 
"Jag tycker att alla ska få höra de olika bevisen” K31-35,X,6-10,NV,SP,YP,OB 
 
Elevernas intresse för bevis beroende av gymnasieprogram 
Majoriteten av lärarna anser att elever på NV-programmen är intresserade av 
matematiska bevis och 8 % är av annan åsikt. Dock anser lärarna att elever på 
samhällsprogrammen är mindre intresserade av bevis än elever på NV-programmen. 
Elever på de yrkesförberedande programmen har ännu lägre intresse för bevis enligt 
lärarna som till ungefär en tredjedel anser att eleverna på detta program inte är 
intresserade av bevis alls, en tredjedel att det kan finnas intresse och 8 % menar att de 
eventuellt kan finnas ett intresse bland eleverna. Fördelningen över vad lärarna anser 
om elevernas intresse för matematiska bevis beroende av gymnasieprogram illustreras 
i figur 4.5 nedan. 
 

 Figur 4.5 Fördelningen över vad lärarna anser om elevernas 
intresse för matematiska bevis beroende av gymnasieprogram 
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4.3 Lärarnas egna kunskaper om matematiska bevis - Enkätdel C 
I denna resultatdel, med utgångspunkt från frågeställningen ”Är lärarna förtrogna 
med matematiska bevis och bevisföring?”, presenteras lärarnas åsikter om den egna 
kunskapen och förtrogenhet med matematiska bevis och bevisföring samt huruvida de 
anser sig genom sin egen lärarutbildning fått tillfredställande kunskaper. Resultaten är 
hämtade från svaren inkomna från enkätdel C. 
 
Hur är lärarnas egna kunskaper avseende matematiska bevis? 
Som figuren 4.6 nedan visar är över hälften av lärarna, 60 %, är helt eller delvis nöjda 
med sin egen utbildning kring matematiska bevis medan 1/3 är av en annan åsikt. På 
frågan om lärarna anser att deras kunskap är tillräcklig för att undervisa eleverna på 
NV-programmen i matematiska bevis och bevisföring svarar 60 % att de instämmer 
helt och ytterligare 28 % är delvis av samma åsikt. Detsamma gäller för undervisning 
av elever på Samhällsprogrammet. Siffrorna är något lägre för de yrkesförberedande 
programmen. Några få lärare på samtliga program är delvis av en annan åsikt 
angående den egna kunskapen om att undervisa matematiska bevis och bevisföring 
medan ingen lärare anser att de inte alls har tillräcklig kunskap. Resultatet av frågan 
om lärarna anser att deras kunskap är tillräcklig för att undervisa eleverna 
åskådliggörs i figur 4.7 nedan. 
 

 

 
  

Figur 4.6 Lärarna om den egna lärarutbildningen                      
 

Figur 4.7 Lärarna om den egna kunskapen i att 
undervisa i matematiska bevis och bevisföring 
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4.4 Tillämpning av matematiska bevis i undervisningen - Enkätdel D 
Här, i den sista resultatdelen och med utgångspunkt från frågeställningen ”Tillämpar 
lärarna bevis och bevisföring i undervisningen och i så fall finns det då några 
särskilda bevis som är vanligare än andra?”, presenteras resultaten av svaren 
inkomna från enkätdel D som ämnade undersöka om lärarna tillämpar matematiska 
bevis och bevisföring i sin undervisning. Enkätdelen ämnade också undersöka 
eventuella skillnader beroende av gymnasieprogram och om några särskilda bevis är 
vanligt förekommande i undervisningen och som lärarna gjort eleverna förtrogna med 
samt om läraren diskuterar med sina elever vad bevis är och försöker erbjuda dem 
möjlighet till undersökande arbete. 
 
Inkluderas bevis och bevisföring i matematikundervisningen? 
På denna fråga svarar 81 % att så är fallet på NV-programmen medan denna siffra på 
Samhällsprogrammen är ungefär hälften (40 %). För de yrkesförberedande 
programmen minkar andelen lärare som inkluderar bevis och bevisföring i 
matematikundervisningen till 29 %. Några få lärare, 4 %, både på 
Samhällsprogrammen och yrkesförberedande programmen svarar att de inte alls 
försöker inkludera bevis i undervisningen. I figur 4.8 nedan åskådliggörs resultaten.  

 
 

 
Bevis och härledningar eller färdiga exempel? 
Hälften av lärarna som undervisar på NV-programmen påstår att de delvis är av 
åsikten att de föredrar färdiga exempel hellre än bevis och härledningar när de ska 
introducera nya områden för eleverna. Något färre, 37,5 %, är delvis av en annan åsikt, 
det vill säga mer positivt inställda, till att introducera ett nytt område genom att utföra 
ett bevis. På Samhällsprogrammen föredrar 40 % av lärarna att använda färdiga 
exempel hellre än bevis. Dock är spridningen på svaren mer utbredd på detta program. 
För de yrkesförberedande programmen var åsikterna blandade där ungefär 7 % inte 
alls höll medan dubbelt så många, 14 %, fördrog färdiga exempel. Resterande svar 
avseende färdiga exempel och yrkesförberedande programmen var jämnt fördelade (27 
% vardera) mellan ”delvis av en annan åsikt”, ”vet inte” och ”delvis av samma åsikt”.  
 

Figur 4.8 Lärarnas inkludering av bevis och bevisföring i 
matemtikundervisningen beroende av gymnasieprogram 
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Diskuterar lärarna med eleverna om vad bevis är och erbjuds eleverna 
möjlighet till undersökande arbete? 
NV-programmen diskuterar 62,5 % av lärarna med eleverna om vad bevis är och ca 19 
% är delvis av åsikten att de gör det. På Samhällsprogrammen är det 40 % som gör det 
medan drygt hälften av lärarna säger att de delvis kan hålla med om det. På 
Yrkesförberedande programmen är andelen lärare som diskuterar om bevis med 
eleverna lägre (13 %) medan nästan hälften svarar att de delvis är av den åsikten. Nära 
en tredjedel menar att de inte kan svara på om de diskuterar med eleverna. 
Hälften av lärarna 50 % av lärarna svarar att de försöker erbjuda sina elever på NV-
programmen möjlighet till undersökande arbete för att hitta mönster, formulera 
påståenden och bevisa eller motbevisa dessa. 31 % på samma program svarar att de 
delvis är av den åsikten. För Samhällsprogrammen instämmer färre lärare (13 %) 
medan 67 % delvis är av den åsikten. För de yrkesförberedande programmen är drygt 
en tredjedel av lärarna delvis av en annan åsikt. I övrigt är det en relativt jämn 
fördelning mellan svarsalternativen.  
 
Vilka bevis har lärarna gjort eleverna förtrogna med? 
Den sista frågan i enkäten avsåg att undersöka vilka bevis lärarna anser sig gjort 
eleverna förtrogna med och utgjordes av 19 föreslagna bevis. Av dessa var de vanligaste 
bevisen som undervisas på NV-programmen enligt lärarna bevis av Pythagoras sats, 
topptriangelsatsen, första- och andra kvadreringsregeln och konjugatregeln som 87 % 
av lärarna anser sig gjort eleverna förtrogna med. Tätt följt, med andelen 73 % - 80 %, 
kommer triangelns vinkelsumma, fyrhörningens vinkelsumma, PQ-formeln, 
yttervinkelsatsen, randvinkelsatsen, n-hörningens vinkelsumma och transversalsatsen. 
Endast en lärare har gjort eleverna på NV-programmen förtrogna med första- och 
andra kuberingsregeln och endast två lärare har inte gjort eleverna på NV-
programmen förtrogna med något av de i enkäten föreslagna bevisen. I 
Samhällsprogrammen svarade 76 % av lärarna att de gjort eleverna förtrogna med 
bevis av Pythagoras sats, triangelns vinkelsumma och yttervinkelsatsen. Också 
fyrhörningens vinkelsumma, PQ – formeln, topptriangelsatsen, transversalsatsen, 
första- och andra kvadreringsregeln och konjugatregeln har en relativt hög 
svarsfrekvens mellan 59 % - 71 %.  Ingen lärare har gjort eleverna på detta program 
förtrogna med dubbla vinkeln eller första och andra kuberingsregeln. 18 % av lärarna 
på Samhällsprogrammen menar att de undervisat i något av de i enkäten föreslagna 
bevisen. På de yrkesförberedande programmen är bevis av Pythagoras sats vanligast 
och har tillgodogjorts eleverna av 69 % av lärarna. Över hälften av lärarna har även 
gjort eleverna förtrogna med triangelns och fyrhörningens vinkelsumma. 
Yttervinkelsatsen är också lite mer vanligt förekommande på de yrkesförberedande 
programmen jämfört med de andra programmen. Den har behandlats av 46 % av de 
svarade lärarna. Dubbla vinkeln och kordasatsen har inte nämnts av någon lärare som 
ett bevis de gjort eleverna förtrogna med och 31 % har inte gjort eleverna på de 
yrkesförberedande programmen förtrogna med något bevis alls. 
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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras de resultat enligt avsnitt 4 som kunde uttydas från 
programvaran Netigate avseende de svar som inkommit på enkäten. Resultaten 
jämförs och kopplas med det i avsnitt 2 presenterad grund av teorier och tidigare 
forskningsresultat. Med avseende på arbetets frågeställningar delas analysen upp i tre 
delar; 5.1 Lärarnas förhållningssätt till matematiska bevis, 5.2 Lärarnas egna 
kunskaper om matematiska bevis samt 5.3 Tillämpning av matematiska bevis i 
undervisningen. 
 

5.1 Lärarnas förhållningssätt till matematiska bevis 
Enligt resultatet i avsnitt 4 tycker många av lärarna att matematiska bevis endast 
passar ett fåtal eller vissa elever beroende av vilket gymnasieprogram som eleven går. 
Med undantag av ett fåtal lärare svarade anser de att undervisningen kring bevis bör se 
olika ut beroende av gymnasieprogram med motiveringen att ju högre matematik 
desto mer och svårare bevis i undervisningen. Undervisning i NV-programmet, till 
exempel, bör enligt lärarna innehålla fler och mer abstrakta bevis än i de praktiska 
programmen. Detta överensstämmer med Knuths (2002) studie som visade att lärarna 
anser att det var svårt att förankra bevis hos samtliga elever eftersom bevisföring 
endast passar ett fåtal. Likaså visar Hemmi m.fl. (2010) att de flesta svenska lärarna 
gör en klar skillnad mellan olika elever och betonar att bevis är viktigare för elever som 
går NV-programmet. 
 
Nästan samtliga lärare, i överenstämmelse med Johansson (2004), svarade att bevis av 
Pythagoras sats var ett bekant bevis och många kopplar också att matematiska bevis 
har med geometri att göra. Flertalet av lärarna nämner även Pythagoras sats då de får 
frågan om det finns några särskilt viktiga bevis. Även i studien gjord av Hemmi m.fl. 
(2010) framkom att bevis av Pythagoras sats ansågs av de svenska lärarna vara viktig 
för eleverna eftersom de anser att detta tillhör allmän kunskap. Dock nämnde ingen av 
de estländska lärarna bevis av Pythagoras sats då de fick frågan om vilka bevis som är 
viktiga i studien av Hemmi m.fl. 
  
I resultatet framgår tydligt att de flesta lärare kopplar bevis till en ökad förståelse, ökat 
logiskt tänkande, slutledningsförmåga och kreativitet vilket helt överensstämmer med 
de resultat som framgår i både studien av Hemmi m.fl. (2010) och Knuth (2002) vilka 
båda visade att lärarna ansåg att bevis och bevisföring utvecklar just logiskt tänkande, 
slutledningsförmåga och resonemang. 
 
Samtliga lärare tycker att eleverna bör bekanta sig med matematiska bevis och de 
flesta anser att detta ökar förståelsen för matematiken och flertalet tycker att bevis blir 
desto viktigare i högre matematik. Dock är det skilda meningar om huruvida eleverna 
själva ska behöva kunna bevisa eller om endast läraren ska använda bevis i 
undervisningen för att visa att ett påstående eller en formel är sann. Detta likt Hemmis 
(2006) resultat där samtliga lärare var positivt inställda till bevis eftersom dessa ger 



24 

 

 

eleven en djupare förståelse. Även Knuth (2002) undersökte matematiklärares 
förhållningssätt till bevis och en majoritet av lärarna uttryckte betydelsen av bevis 
som: “a proof is a logical or deductive argument that demonstrates the truth of a 
premise” 
 

5.2 Lärarnas egna kunskaper om matematiska bevis 
Knut (2002) anser att lärarna behöver få mer utbildning kring bevis och bevisföring. 
Han menar att lärarna inte förstår vikten av att undervisa bevis och kan därför inte 
heller förmedla detta till eleverna. Almeida (2000) tar upp problemet med att lärarna 
inte förklarar bevisen tillräckligt bra för att eleverna ska förstå. Detta speglar delvis 
resultatet i vår studie som visade att 60 % ansåg sig helt eller delvis blivit undervisade i 
matematiska bevis och bevisföring på ett tillfredställande sätt medan två av fem ansåg 
sig däremot inte kunna svara på det eller vara delvis av en annan åsikt. Trots det 
svarade nästan 90 % av de som undervisade på NV-programmen och 
samhällsprogrammen att de hade tillräcklig kunskap för att kunna undervisa om 
matematiska bevis och bevisföring på dessa program. Enligt Weber (2003) och Lutzer 
(2005) upplever eleverna bevis och bevisföring som abstrakt. Det kan jämföras med 
svaren i vår fråga om lärarna upplevde bevis som abstrakt var 52 % delvis av samma 
åsikt och endast en av fem ansåg att bevis inte var abstrakta. 
 

5.3 Tillämpning av matematiska bevis i undervisningen 
I vår studie betonar Gailbrath (1981) vikten av att eleverna behöver få prova sig fram 
och laborera med bevis för att få en djupare förståelse och Davis (1993) pratar om en 
viktig upptäckarprocess. Almeida (2000) menar att eleverna inte får göra detta. I vår 
studie framkom att hälften av lärarna på NV-programmen försöker erbjuda sina elever 
möjlighet till undersökande arbete för att hitta mönster, formulera påståenden och 
bevisa eller motbevisa detta. 31 % av lärarna på NV-programmen svarar att de delvis är 
av den åsikten. På Samhällsprogrammen instämmer 13 % att de gör det och 67 % är 
delvis av den åsikten. Majoriteten, 67 %, av lärarna på de yrkesförberedande 
programmen är delvis av en annan åsikt. Knuth (2002) poängterar att elever har svårt 
att förstå och se vikten av bevis eftersom de inte praktiseras i undervisningen med en 
regelbundenhet och det stämmer in på resultatet som presenterades ovan. 
Elever vet inte vad bevis är menar Weber (2003). Avigad (2005) menar att det är 
mycket viktigt hur ett bevis förs fram och att eleven får förstå vilka fördelar som den 
kunskapen för med sig för att det påverkar hur eleven värderar bevis. Vår studie visade 
att 62,5% av lärarna diskuterar detta på NV-programmen och 19 % anger att de delvis 
var av den åsikten. På Samhällsprogrammen var siffrorna 40 % respektive 47 % och på 
YP 13 % respektive 47 %. Detta kan kopplas till huruvida eleverna förstår matematiska 
bevis och bevisföring vilket 80 % gör helt eller delvis på NV-programmen men på 
Samhällsprogrammen kan 36 % inte säga hur det ligger till med det och bara 36 % kan 
säga de delvis instämmer med att eleverna förstår matematiska bevis och bevisföring. 
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Ingen på Samhällsprogrammen instämmer helt och inte heller på YP där hälften av 
lärarna är delvis av en annan åsikt och en fjärdedel inte kan säga hur det ligger till. 
Lutzer (2005) ser ett problem i att eleverna inte har gjort sig förtrogna med bevis i ett 
tidigare stadium och menar på att det är därför eleverna har svårt att förstå och se 
mening med bevis då de kommer upp på gymnasiet. Knut (2002) instämmer då han 
anser att bevis ska ingå i undervisningen på alla nivåer i skolan. Lärarna i vår studie 
håller till viss del med Knut. 57 % håller helt eller delvis med om att eleverna i årskurs 
1 – 6 på något sätt borde öva matematiska bevis och bevisföring medan en knapp 
tredjedel inte kan uttala sig om frågan. För år 7 – 9 är det 88 % som helt eller delvis 
instämmer med påståendet. 

6 Slutsats 
Generellt anser lärarna att matematiska bevis är viktiga att införa redan i tidig ålder 
och att bevis leder till ökat logiskt tänkande, resonemang och kreativitet. Dock anser 
lärarna att bevis inte passar alla elever och att undervisningen i bevis och bevisföring 
ska se olika ut beroende av gymnasieprogram. Det viktigaste och mest kända beviset 
hos lärarna är utan tvekan bevis av Pythagoras sats men också andra geometriska bevis 
är vanligt förekommande i lärarsvaren. Det verkar som lärarna också anser att deras 
egna kunskaper är tillräckliga för att kunna undervisa i bevis och bevisföring men 
också att de flesta lärare uppfattar bevis som abstrakta och att eleverna också gör det. 
Vidare anser hälften av lärarna att de gjort sina elever på NV- och 
samhällsprogrammen förtrogna med åtminstone de vanligaste bevisen medan lärarna 
på de yrkesförberedande programmen inte gjort sina elever förtrogna med dessa i 
samma omfattning. 

7 Diskussion 
Tidigare forskning har visat att matematiska bevis ger eleven en ökad förståelse för 
matematiken och tränar förmågor som kreativitet, problemlösning, kommunikation, 
logiskt tänkande, resonemang, se samband och analys, vilka alla är viktiga även 
utanför matematiken och för det samhälle vi lever. Läraren håller med om detta och 
anser sig ha tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa sina elever i bevis på ett 
fullgott sätt. Samtliga lärare tycker att eleven bör bekanta sig med matematiska bevis 
men säger samtidigt att det inte är nödvändigt för vissa program. Detta förefaller 
motstridigt eftersom varje elev, oavsett programval, bör erbjudas möjlighet att kunna 
tillgodogöra sig ovan nämnda förmågor som också är ett av de generella målen i 
dagens läroplan. Detta tyder på att lärarnas uppfattning om matematiska bevis 
teoretiskt är förskönad i jämförelse med hur bevis i verkligheten tillämpas i 
undervisningen. Läraren gör skillnad på elever, medvetet, beroende av vilket 
programval eleven gjort. Det kanske är riktigt som Knuth (2002) säger att 
styrdokumenten måste vara tydligare i detta avseende så att alla elever, oavsett 
program, får ta del av det essentiella i matematiken. Bevis av Pythagoras sats förefaller 
vara populärt och verkar mer eller mindre vara en standard hos både elever och lärare. 
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Johansson (2004) beskriver dock att det finns hundratals bevis av Pythagoras sats 
men av resultatet i detta arbete framgår inte vilket av dessa bevis lärarna syftar till. 
Även andra bevis än bevis av Pythagoras sats, och då inte bara geometriska bevis, 
borde vara möjligt standardisera. Det finns anledning att tro att bevis av Pythagoras 
sats inte anses som ett abstrakt bevis och på något sätt har både elever och lärare 
accepterat detta bevis vilket också vore möjligt för andra typer av bevis. Att införa 
bevis redan i tidigare åldrar kan vara en bra metod och arbetssätt att för att vänja 
eleven vid bevis och att denna i senare åldrar kan ta sig an mer komplicerade bevis 
utan att förknippa bevis med något abstrakt och obehagligt. Ett stort problem ligger i 
att både lärare och elever inte verkar förstå vikten av varför bevis bör ta större plats i 
undervisningen och därav kan inte läraren förmedla detta till sina elever.  
  

7.1 Metoddiskussion 
En digital enkät skickad via e-post till respondent, i detta fall lärare, är ofta ett 
tidsödande och ibland uppfattat som onödigt inslag i respondentens dagliga rutin. 
Därför är det möjligt att respondenten svarat så fort som möjligt på enkätfrågorna och 
kanske inte alltid svarat helt enligt sina egna åsikter på grund av tidsbrist, ointresse 
eller andra faktorer som kan påverka svaren. Det kan därför vara möjligt att resultaten 
i detta arbete inte ger en generell bild av lärarnas åsikter om bevis och bevisföring 
också eftersom detta arbete är avgränsat endast till en medelstor stad i Mellansverige 
och till ett respondentantal om 25 personer. 

7.2 Nya forskningsfrågor 
Varför är bevis av Pythagoras sats ett sådant bekant och viktigt bevis medan andra 
bevis förefaller hamna i skymundan? Hur skulle en fördjupad studie se ut ur ett 
elevperspektiv avseende matematiska bevis?  
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Hem Hjälp

Inställningar> Introduktion> Frågor> Sluttext> Översikt> Distribution> Beställ>

Inställningar multispråkstöd

Välkommen till vår enkät om matematiska bevis och bevisföring!

Syftet med enkäten är kartlägga hur matematiska bevis och bevisföring uppfattas och praktiseras av lärare på
gymnasieskolorna i Västerås.

Enkäten om 25 frågor tar ungefär 10-15 minuter att svara på och består mestadels av färdiga svarsalternativ.

Enkäten omfattar följande:
1. Din bakgrund
2. Dina åsikter om matematiska bevis och bevisföring
3. Din kunskap om matematiska bevis och bevisföring
4. Hur du tillämpar matematiska bevis och bevisföring i din undervisning

Dina svar är anonyma och kommer endast att användas i forskningssyfte.

Vi uppskattar ditt deltagande!

Med vänliga hälsningar

Jamil El-Batal 
070-263 99 22 
Jel09002@student.mdh.se

Daniel Marklund
070-7333591
dmd07001@student.mdh.se

Minimera frågorna

1. Kön:     

Kvinna
Man
*Obligatorisk
Lägg till/redigera logiskt hopp

2. Ålder:     

20-25
26-30
31-35
36-40
41-50
51-60
60-
*Obligatorisk
Lägg till/redigera logiskt hopp

3. Behörighet:     

Behörig matematiklärare för gymnasieskolan
Behörig matematiklärare för grundskolan
Studerar till behörig matematiklärare
Obehörig matematiklärare
*Obligatorisk
Lägg till/redigera logiskt hopp
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4. Årtionde då du tog lärarexamen:     

40-talet

50-talet

60-talet

70-talet

80-talet

90-talet

2000-talet

2010-talet

Ingen examen

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

5. Antal år du jobbat som lärare:     

0-1

2-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

6. När du tänker på matematiska bevis, vilka är de första bevis som dyker
upp?

    

7. Nämn några egenskaper du förknippar med matematiska bevis.     

8. Vilka är dina synpunkter på varför eleverna ska bekanta sig med
matematiska bevis och bevisföring?

    

9. Finns det några bevis du anser är viktiga att elever bör bekanta sig med i
skolmatematiken och i så fall vilka och varför anser du att de är viktiga?
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10. Anser du att undervisningen kring bevis bör se olika ut beroende av
gymnasieprogram? I så fall varför och på vilket sätt?

    

11. Eleverna borde bekanta sig med matematiska bevis och bevisföring
eftersom de utgör väsentlig del av matematiken.

    

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

12. Eleverna i årskurserna 1-6 borde på något sätt öva matematiska bevis
och bevisföring.

    

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

13. Eleverna i årskurserna 7-9 borde på något sätt öva matematiska bevis
och bevisföring.

    

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

14. Matematiska bevis och bevisföring borde inkluderas i
matematikundervisningen på gymnasiet.

    

NV-program eller liknande

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

Samhällsprogramet eller liknande

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp



 

 

 
 

31 

Bilaga 3.1 Slutgiltig digital enkät på pappersform (sida 4 av 9) 

 
  

2012-03-21 Netigate

4/9www.netigate.se/services/survey/newv2/flikstep5.asp

Lägg till/redigera logiskt hopp

Yrkesförberedande program

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

15. Matematiska bevis är abstrakta.     

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

16. Svenska gymnasieskolan utesluter ofta matematiska bevis och
bevisföring.

    

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

17. De flesta gymnasieelever förstår matematiska bevis och bevisföring.     
NV-program eller liknande

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

Samhällsprogramet eller liknande

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

Yrkesförberedande program

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

18. Gymnasieelever är intresserade av matematiska bevis och bevisföring.     
NV-program eller liknande

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt
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2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

Samhällsprogramet eller liknande

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

Yrkesförberedande program

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

19. Jag har i min lärarutbildning blivit undervisad i matematiska bevis och
bevisföring på ett tillfredsställande sätt.

    

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

20. Jag tycker att mina kunskaper är tillräckliga för att jag själv ska kunna
undervisa om matematiska bevis och bevisföring.

    

NV-program eller liknande

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

Samhällsprogramet eller liknande

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

Yrkesförberedande program

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

21. I min egen matematikundervisning försöker jag inkludera matematiska
bevis och bevisföring.
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bevis och bevisföring.

NV-program eller liknande

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

6. Undervisar inte i detta program

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

Samhällsprogramet eller liknande

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

6. Undervisar inte i detta program

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

Yrkesförberedande program

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

6. Undervisar inte i detta program

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

22. Jag föredrar färdiga exempel hellre än bevis och härledningar för att
introducera mina elever till nya matematiska områden.

    

NV-program eller liknande

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

6. Undervisar inte i detta program

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

Samhällsprogramet eller liknande

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

6. Undervisar inte i detta program

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

Yrkesförberedande program

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

6. Undervisar inte i detta program

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

23. Jag diskuterar med eleverna vad matematiska bevis är.     
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NV-program eller liknande

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

6. Undervisar inte i detta program

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

Samhällsprogramet eller liknande

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

6. Undervisar inte i detta program

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

Yrkesförberedande program

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

6. Undervisar inte i detta program

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

24. Jag försöker erbjuda mina elever möjlighet till undersökande arbete för
att hitta mönster, formulera påståenden och bevisa eller motbevisa dessa.

    

NV-program eller liknande

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

6. Undervisar inte i detta program

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

Samhällsprogramet eller liknande

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

6. Undervisar inte i detta program

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

Yrkesförberedande program

1. Instämmer inte alls

2. Delvis av annan åsikt

3. Kan inte säga

4. Delvis av samma åsikt

5. Instämmer helt

6. Undervisar inte i detta program

*Obligatorisk

Lägg till/redigera logiskt hopp

25. Dessa matematiska bevis anser jag att jag har gjort mina elever
förtrogna med.

        
NV-program eller liknande
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NV-program eller liknande

Pythagoras sats

Triangelns vinkelsumma

Fyrhörningens vinkelsumma

n-hörningens vinkelsumma

PQ-formeln

Yttervinkelsatsen

Kordasatsen

Randvinkelsatsen

Topptriangelsatsen

Transversalsatsen

Första kvadreringsregeln

Andra kvadreringsregeln

Första kuberingsregeln

Andra kuberingsregeln

Konjugatregeln

Trigonometriska ettan

Dubbla vinkeln

Parallelltrapetsens area

*Obligatorisk

Samhällsprogramet eller liknande

Pythagoras sats

Triangelns vinkelsumma

Fyrhörningens vinkelsumma

n-hörningens vinkelsumma

PQ-formeln

Yttervinkelsatsen

Kordasatsen

Randvinkelsatsen

Topptriangelsatsen

Transversalsatsen

Första kvadreringsregeln

Andra kvadreringsregeln

Första kuberingsregeln

Andra kuberingsregeln

Konjugatregeln

Trigonometriska ettan

Dubbla vinkeln

Parallelltrapetsens area

*Obligatorisk

Yrkesförberedande program

Pythagoras sats

Triangelns vinkelsumma

Fyrhörningens vinkelsumma

n-hörningens vinkelsumma

PQ-formeln

Yttervinkelsatsen

Kordasatsen

Randvinkelsatsen
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Randvinkelsatsen

Topptriangelsatsen

Transversalsatsen

Första kvadreringsregeln

Andra kvadreringsregeln

Första kuberingsregeln

Andra kuberingsregeln

Konjugatregeln

Trigonometriska ettan

Dubbla vinkeln

Parallelltrapetsens area

*Obligatorisk

Då var det klart!

Vi tackar återigen för Din medverkan!

Med vänlig hälsning

Daniel och Jamil

MDH - Allmänt | Klicka här för att LOGGA UT | Kontakta Netigate
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Bilaga 3.2 E-postutskicket till respondenterna avseende enkät och missivbrev 
 
 
 
Vi ber om cirka 10 minuter av din värdefulla tid och hoppas att du kan hjälpa oss! 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går lärarprogrammet på Mälardalens högskola med inriktning mot 
matematik. Nu läser vi en kurs på avancerad nivå som heter Examensarbete i matematik för 
senarelärare. Examensarbetet ska bygga på en studie kring hur matematiklärare på 
gymnasieskolorna i XXX ser på bevis och bevisföring i matematikundervisningen. 
 
Vi ber därför samtliga gymnasielärare i XXX att svara på en digital enkät till vilken du finner länk i 
detta e-postmeddelande. Syftet med enkäten är kartlägga hur matematiska bevis och bevisföring 
uppfattas och praktiseras av lärare på gymnasieskolorna i XXX. Enkäten består av 25 frågor och tar 
cirka 10-15 minuter att svara på. 
 
Vi ser fram emot att få ta del av dina erfarenheter och hoppas att du kan hjälpa oss i vår 
studie! 
 
Länk till enkäten: 
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=78710X8272093X23555 
 
Ditt deltagande är frivilligt, men vi hoppas förstås att du ska delta, och du kan när som helst välja 
att avbryta och avstå från deltagande. Både du och din skola är anonyma och alla personuppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt. De svar och synpunkter som du lämnar kommer inte att 
presenteras så att de kan härledas tillbaka till dig som person. Vi som sköter datainsamlingen 
känner dock din identitet för att kunna administrera och validera undersökningen. 
 
Det insamlade materialet kommer att användas enbart i forskningssyfte avseende vårt 
examensarbete och eventuellt också av vår handledare Kirsti Hemmi, universitetslektor i 
matematik/tillämpad matematik på Mälardalens högskola, för en vetenskaplig artikel och 
ytterligare analyser. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
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Bilaga 3.3 Påminnelse #1 av e-postutskicket till respondenterna avseende enkät och 
missivbrev 
 
 
Hej igen! 
 
Vi förstår det finns annat att göra men vi skulle verkligen uppskatta om du tar dig tid att svara på 
vår enkät. Dina svar behövs för att studien ska kunna göras. 
 
Vi ber därför om cirka 10 minuter av din värdefulla tid och hoppas att du kan hjälpa oss! 
 
Länk till enkäten: 
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=78710X0X6288&t=1 
 
Information om enkäten och missivbrev: 
 
Vi är två studenter som går lärarprogrammet på Mälardalens högskola med inriktning mot 
matematik. Nu läser vi en kurs på avancerad nivå som heter Examensarbete i matematik för 
senarelärare. Examensarbetet ska bygga på en studie kring hur matematiklärare på 
gymnasieskolorna i XXX ser på bevis och bevisföring i matematikundervisningen. 
 
Vi ber därför samtliga gymnasielärare i XXX att svara på en digital enkät till vilken du finner länk i 
detta e-postmeddelande. Syftet med enkäten är kartlägga hur matematiska bevis och bevisföring 
uppfattas och praktiseras av lärare på gymnasieskolorna i XXX. Enkäten består av 25 frågor och tar 
cirka 10-15 minuter att svara på. 
 
Ditt deltagande är frivilligt, men vi hoppas förstås att du ska delta, och du kan när som helst välja 
att avbryta och avstå från deltagande. Både du och din skola är anonyma och alla personuppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt. De svar och synpunkter som du lämnar kommer inte att 
presenteras så att de kan härledas tillbaka till dig som person. Vi som sköter datainsamlingen 
känner dock din identitet för att kunna administrera och validera undersökningen. 
 
Det insamlade materialet kommer att användas enbart i forskningssyfte avseende vårt 
examensarbete och eventuellt också av vår handledare Kirsti Hemmi, universitetslektor i 
matematik/tillämpad matematik på Mälardalens högskola, för en vetenskaplig artikel och 
ytterligare analyser. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
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Bilaga 3.4 Påminnelse #2 av e-postutskicket till respondenterna avseende enkät och 
missivbrev 
 
 
Hej igen! 
 
Vi har inte fått in tillräckligt många svar på vår enkät om matematiska bevis och bevisföring! 
 
Vi ber dig därför att ta dig tid att svara trots att du har mycket annat att göra! 
 
Länk till enkäten: 
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=78710X8160114X40889 
 
Information om enkäten och missivbrev: 
 
Vi är två studenter som går lärarprogrammet på Mälardalens högskola med inriktning mot 
matematik. Nu läser vi en kurs på avancerad nivå som heter Examensarbete i matematik för 
senarelärare. Examensarbetet ska bygga på en studie kring hur matematiklärare på 
gymnasieskolorna i XXX ser på bevis och bevisföring i matematikundervisningen. 
 
Vi ber därför samtliga gymnasielärare i XXX att svara på en digital enkät till vilken du finner länk i 
detta e-postmeddelande. Syftet med enkäten är kartlägga hur matematiska bevis och bevisföring 
uppfattas och praktiseras av lärare på gymnasieskolorna i XXX. Enkäten består av 25 frågor och tar 
cirka 10-15 minuter att svara på. 
 
Ditt deltagande är frivilligt, men vi hoppas förstås att du ska delta, och du kan när som helst välja 
att avbryta och avstå från deltagande. Både du och din skola är anonyma och alla personuppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt. De svar och synpunkter som du lämnar kommer inte att 
presenteras så att de kan härledas tillbaka till dig som person. Vi som sköter datainsamlingen 
känner dock din identitet för att kunna administrera och validera undersökningen. 
 
Det insamlade materialet kommer att användas enbart i forskningssyfte avseende vårt 
examensarbete och eventuellt också av vår handledare Kirsti Hemmi, universitetslektor i 
matematik/tillämpad matematik på Mälardalens högskola, för en vetenskaplig artikel och 
ytterligare analyser. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
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Bilaga 4.1 Svar på enkätfrågor 
   

    

 

 

  
 

 

  

 
1. Kön: 
Besvarad av: 41 (95%) Ej besvarad av: 2 (5%) 
1 

 

Kvinna 15 
(37%) 

2 
 

Man 26 
(63%) 

 

 

   
 

 

2. Ålder: 
Besvarad av: 41 (95%) Ej besvarad av: 2 (5%) 
1 

 

20-25 2 (5%) 
2 

 

26-30 5 (12%) 
3 

 

31-35 9 (22%) 
4 

 

36-40 4 (10%) 
5 

 

41-50 8 (20%) 
6 

 

51-60 5 (12%) 
7 

 

60- 8 (20%) 
 

 

   
 

 

3. Behörighet: 
Besvarad av: 41 (95%) Ej besvarad av: 2 (5%) 
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1 
 

Behörig 
matematiklärare för 
gymnasieskolan 

28 
(68%) 

2 
 

Behörig 
matematiklärare för 
grundskolan 

4 (10%) 

3 
 

Studerar till behörig 
matematiklärare 5 (12%) 

4 
 

Obehörig 
matematiklärare 4 (10%) 

 

 

   
 

 

4. Årtionde då du tog lärarexamen: 
Besvarad av: 41 (95%) Ej besvarad av: 2 (5%) 
1 

 

40-talet 1 (2%) 
2 

 

50-talet 0 (0%) 
3 

 

60-talet 0 (0%) 
4 

 

70-talet 7 (17%) 
5 

 

80-talet 2 (5%) 
6 

 

90-talet 5 (12%) 
7 

 

2000-talet 15 
(37%) 

8 
 

2010-talet 5 (12%) 
9 

 

Ingen examen 6 (15%) 
 

 

   
 

 

5. Antal år du jobbat som lärare: 
Besvarad av: 41 (95%) Ej besvarad av: 2 (5%) 
1 

 

0-1 3 (7%) 
2 

 

2-5 9 (22%) 
3 

 

6-10 11 
(27%) 

4 
 

11-15 5 (12%) 
5 

 

16-20 6 (15%) 
6 

 

21-25 1 (2%) 
7 

 

26-30 2 (5%) 
8 

 

31- 4 (10%) 
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6. När du tänker på matematiska bevis, vilka är de första bevis som dyker 
upp? 
Besvarad av: 34 (79%) Ej besvarad av: 9 (21%) 
Granska fritextsvar 

 
   

 

 

7. Nämn några egenskaper du förknippar med matematiska bevis. 
Besvarad av: 28 (65%) Ej besvarad av: 15 (35%) 
Granska fritextsvar 

 
   

 

 

8. Tycker du att eleverna ska bekanta sig med matematiska bevis och 
bevisföring? I så fall varför? 
Besvarad av: 28 (65%) Ej besvarad av: 15 (35%) 
Granska fritextsvar 

 
   

 

 

9. Finns det några särskilda bevis du anser är viktiga att elever bör bekanta 
sig med i skolmatematiken och i så fall vilka och varför anser du att de är 
viktiga? 
Besvarad av: 23 (53%) Ej besvarad av: 20 (47%) 
Granska fritextsvar 

 
   

 

 

10. Anser du att undervisningen kring bevis bör se olika ut beroende av 
gymnasieprogram? I så fall varför och på vilket sätt? 
Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
Granska fritextsvar  
   

 

 

11. Eleverna borde bekanta sig med matematiska bevis och bevisföring 
eftersom de utgör väsentlig del av matematiken. 
Besvarad av: 27 (63%) Ej besvarad av: 16 (37%) 
1 

 

1. Instämmer inte 
alls 1 (4%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 1 (4%) 

3 
 

3. Kan inte säga 1 (4%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 

16 
(59%) 

5 
 

5. Instämmer helt 8 (30%) 
 

 

   
 

 

12. Eleverna i årskurserna 1-6 borde på något sätt öva matematiska bevis 
och bevisföring. 
Besvarad av: 26 (60%) Ej besvarad av: 17 (40%) 
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1 
 

1. Instämmer inte 
alls 0 (0%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 4 (15%) 

3 
 

3. Kan inte säga 7 (27%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 

11 
(42%) 

5 
 

5. Instämmer helt 4 (15%) 
 

 

   
 

 

13. Eleverna i årskurserna 7-9 borde på något sätt öva matematiska bevis 
och bevisföring. 
Besvarad av: 26 (60%) Ej besvarad av: 17 (40%) 
1 

 

1. Instämmer inte 
alls 0 (0%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 0 (0%) 

3 
 

3. Kan inte säga 3 (12%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 

17 
(65%) 

5 
 

5. Instämmer helt 6 (23%) 
 

 

   
 

 

14. Matematiska bevis och bevisföring borde inkluderas i 
matematikundervisningen på gymnasiet. 
Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
NV-program eller liknande 
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1 
 

1. Instämmer inte 
alls 0 (0%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 0 (0%) 

3 
 

3. Kan inte säga 0 (0%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 2 (8%) 

5 
 

5. Instämmer helt 23 
(92%) 

 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Samhällsprogrammet eller liknande 

1 
 

1. Instämmer inte 
alls 1 (4%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 2 (8%) 

3 
 

3. Kan inte säga 0 (0%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 

15 
(60%) 

5 
 

5. Instämmer helt 7 (28%) 
 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Yrkesförberedande program 
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1 
 

1. Instämmer inte 
alls 2 (8%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 

11 
(44%) 

3 
 

3. Kan inte säga 2 (8%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 7 (28%) 

5 
 

5. Instämmer helt 3 (12%) 
 

 

   
 

 

15. Matematiska bevis är abstrakta. 
Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
1 

 

1. Instämmer inte 
alls 5 (20%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 4 (16%) 

3 
 

3. Kan inte säga 1 (4%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 

13 
(52%) 

5 
 

5. Instämmer helt 2 (8%) 
 

 

   
 

 

16. Svenska gymnasieskolan utesluter ofta matematiska bevis och 
bevisföring. 
Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
1 

 

1. Instämmer inte 
alls 2 (8%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 4 (16%) 

3 
 

3. Kan inte säga 9 (36%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 8 (32%) 

5 
 

5. Instämmer helt 2 (8%) 
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17. De flesta gymnasieelever förstår matematiska bevis och bevisföring. 
Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
NV-program eller liknande 

1 
 

1. Instämmer inte 
alls 1 (4%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 1 (4%) 

3 
 

3. Kan inte säga 3 (12%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 

16 
(64%) 

5 
 

5. Instämmer helt 4 (16%) 
 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Samhällsprogrammet eller liknande 

1 
 

1. Instämmer inte 
alls 1 (4%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 7 (28%) 

3 
 

3. Kan inte säga 9 (36%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 8 (32%) 

5 
 

5. Instämmer helt 0 (0%) 
 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Yrkesförberedande program 
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1 
 

1. Instämmer inte 
alls 5 (20%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 

12 
(48%) 

3 
 

3. Kan inte säga 6 (24%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 2 (8%) 

5 
 

5. Instämmer helt 0 (0%) 
 

 

   
 

 

18. Gymnasieelever är intresserade av matematiska bevis och bevisföring. 
Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
NV-program eller liknande 

1 
 

1. Instämmer inte 
alls 0 (0%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 2 (8%) 

3 
 

3. Kan inte säga 2 (8%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 

15 
(60%) 

5 
 

5. Instämmer helt 6 (24%) 
 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Samhällsprogrammet eller liknande 
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1 
 

1. Instämmer inte 
alls 1 (4%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 

10 
(40%) 

3 
 

3. Kan inte säga 8 (32%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 6 (24%) 

5 
 

5. Instämmer helt 0 (0%) 
 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Yrkesförberedande program 

1 
 

1. Instämmer inte 
alls 7 (28%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 8 (32%) 

3 
 

3. Kan inte säga 8 (32%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 2 (8%) 

5 
 

5. Instämmer helt 0 (0%) 
 

 

   
 

 

19. Jag har i min lärarutbildning blivit undervisad i matematiska bevis och 
bevisföring på ett tillfredsställande sätt. 
Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
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1 
 

1. Instämmer inte 
alls 0 (0%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 8 (32%) 

3 
 

3. Kan inte säga 2 (8%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 8 (32%) 

5 
 

5. Instämmer helt 7 (28%) 
 

 

   
 

 

20. Jag tycker att mina kunskaper är tillräckliga för att jag själv ska kunna 
undervisa om matematiska bevis och bevisföring. 
Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
NV-program eller liknande 

1 
 

1. Instämmer inte 
alls 0 (0%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 2 (8%) 

3 
 

3. Kan inte säga 1 (4%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 7 (28%) 

5 
 

5. Instämmer helt 15 
(60%) 

 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Samhällsprogrammet eller liknande 
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1 
 

1. Instämmer inte 
alls 0 (0%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 3 (12%) 

3 
 

3. Kan inte säga 0 (0%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 7 (28%) 

5 
 

5. Instämmer helt 15 
(60%) 

 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Yrkesförberedande program 

1 
 

1. Instämmer inte 
alls 0 (0%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 4 (16%) 

3 
 

3. Kan inte säga 2 (8%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 5 (20%) 

5 
 

5. Instämmer helt 14 
(56%) 

 

 

   
 

 

21. I min egen matematikundervisning försöker jag inkludera matematiska 
bevis och bevisföring. 
Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
NV-program eller liknande 
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1 
 

1. Instämmer inte 
alls 0 (0%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 1 (4%) 

3 
 

3. Kan inte säga 0 (0%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 2 (8%) 

5 
 

5. Instämmer helt 13 
(52%) 

6 
 

6. Undervisar inte i 
detta program 9 (36%) 

 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Samhällsprogrammet eller liknande 

1 
 

1. Instämmer inte 
alls 1 (4%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 4 (16%) 

3 
 

3. Kan inte säga 0 (0%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 4 (16%) 

5 
 

5. Instämmer helt 6 (24%) 
6 

 

6. Undervisar inte i 
detta program 

10 
(40%) 

 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Yrkesförberedande program 
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1 
 

1. Instämmer inte 
alls 1 (4%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 4 (16%) 

3 
 

3. Kan inte säga 1 (4%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 4 (16%) 

5 
 

5. Instämmer helt 4 (16%) 
6 

 

6. Undervisar inte i 
detta program 

11 
(44%) 

 

 

   
 

 

22. Jag föredrar färdiga exempel hellre än bevis och härledningar för att 
introducera mina elever till nya matematiska områden. 
Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
NV-program eller liknande 

1 
 

1. Instämmer inte 
alls 1 (4%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 6 (24%) 

3 
 

3. Kan inte säga 0 (0%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 8 (32%) 

5 
 

5. Instämmer helt 1 (4%) 
6 

 

6. Undervisar inte i 
detta program 9 (36%) 

 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Samhällsprogrammet eller liknande 
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1 
 

1. Instämmer inte 
alls 2 (8%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 3 (12%) 

3 
 

3. Kan inte säga 0 (0%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 6 (24%) 

5 
 

5. Instämmer helt 4 (16%) 
6 

 

6. Undervisar inte i 
detta program 

10 
(40%) 

 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Yrkesförberedande program 

1 
 

1. Instämmer inte 
alls 1 (4%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 4 (16%) 

3 
 

3. Kan inte säga 4 (16%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 4 (16%) 

5 
 

5. Instämmer helt 2 (8%) 
6 

 

6. Undervisar inte i 
detta program 

10 
(40%) 

 

 

   
 

 

23. Jag diskuterar med eleverna vad matematiska bevis är. 
Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
NV-program eller liknande 



 

 

 
 

54 

1 
 

1. Instämmer inte 
alls 0 (0%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 2 (8%) 

3 
 

3. Kan inte säga 1 (4%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 3 (12%) 

5 
 

5. Instämmer helt 10 
(40%) 

6 
 

6. Undervisar inte i 
detta program 9 (36%) 

 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Samhällsprogrammet eller liknande 

1 
 

1. Instämmer inte 
alls 0 (0%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 1 (4%) 

3 
 

3. Kan inte säga 1 (4%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 7 (28%) 

5 
 

5. Instämmer helt 6 (24%) 
6 

 

6. Undervisar inte i 
detta program 

10 
(40%) 

 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Yrkesförberedande program 
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1 
 

1. Instämmer inte 
alls 1 (4%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 1 (4%) 

3 
 

3. Kan inte säga 4 (16%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 7 (28%) 

5 
 

5. Instämmer helt 2 (8%) 
6 

 

6. Undervisar inte i 
detta program 

10 
(40%) 

 

 

   
 

 

24. Jag försöker erbjuda mina elever möjlighet till undersökande arbete för 
att hitta mönster, formulera påståenden och bevisa eller motbevisa dessa. 
Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
NV-program eller liknande 

1 
 

1. Instämmer inte 
alls 0 (0%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 2 (8%) 

3 
 

3. Kan inte säga 1 (4%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 5 (20%) 

5 
 

5. Instämmer helt 8 (32%) 
6 

 

6. Undervisar inte i 
detta program 9 (36%) 

 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Samhällsprogrammet eller liknande 



 

 

 
 

56 

1 
 

1. Instämmer inte 
alls 1 (4%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 2 (8%) 

3 
 

3. Kan inte säga 0 (0%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 

10 
(40%) 

5 
 

5. Instämmer helt 2 (8%) 
6 

 

6. Undervisar inte i 
detta program 

10 
(40%) 

 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Yrkesförberedande program 

1 
 

1. Instämmer inte 
alls 1 (4%) 

2 
 

2. Delvis av annan 
åsikt 5 (20%) 

3 
 

3. Kan inte säga 2 (8%) 
4 

 

4. Delvis av samma 
åsikt 3 (12%) 

5 
 

5. Instämmer helt 3 (12%) 
6 

 

6. Undervisar inte i 
detta program 

11 
(44%) 

 

 

   
 

 

25. Dessa matematiska bevis anser jag att jag har gjort mina elever 
förtrogna med. 
Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
NV-program eller liknande 



 

 

 
 

57 

1 
 

Undervisar inte i 
detta program 

10 
(40%) 

2 
 

Pythagoras sats 13 
(52%) 

3 
 

Triangelns 
vinkelsumma 

12 
(48%) 

4 
 

Fyrhörningens 
vinkelsumma 

12 
(48%) 

5 
 

n-hörningens 
vinkelsumma 

11 
(44%) 

6 
 

PQ-formeln 12 
(48%) 

7 
 

Yttervinkelsatsen 12 
(48%) 

8 
 

Kordasatsen 6 
(24%) 

9 
 

Randvinkelsatsen 12 
(48%) 

10 
 

Topptriangelsatsen 13 
(52%) 

11 
 

Transversalsatsen 11 
(44%) 

12 
 

Första 
kvadreringsregeln 

13 
(52%) 

13 
 

Andra 
kvadreringsregeln 

13 
(52%) 

14 
 

Första 
kuberingsregeln 1 (4%) 

15 
 

Andra 
kuberingsregeln 1 (4%) 

16 
 

Konjugatregeln 13 
(52%) 

17 
 

Trigonometriska 
ettan 

10 
(40%) 

18 
 

Dubbla vinkeln 7 
(28%) 

19 
 

Parallelltrapetsens 
area 

7 
(28%) 

20 
 

Inget av 
ovanstående bevis 2 (8%) 

 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Samhällsprogrammet eller liknande 

1 
 

Undervisar inte i 
detta program 

8 
(32%) 

2 
 

Pythagoras sats 13 
(52%) 

3 
 

Triangelns 
vinkelsumma 

13 
(52%) 

4 
 

Fyrhörningens 
vinkelsumma 

10 
(40%) 

5 
 

n-hörningens 
vinkelsumma 

7 
(28%) 

6 
 

PQ-formeln 11 
(44%) 

7 
 

Yttervinkelsatsen 13 
(52%) 

8 
 

Kordasatsen 3 
(12%) 

9 
 

Randvinkelsatsen 8 
(32%) 

 



 

 

 
 

58 

10 
 

Topptriangelsatsen 12 
(48%) 

11 
 

Transversalsatsen 10 
(40%) 

12 
 

Första 
kvadreringsregeln 

11 
(44%) 

13 
 

Andra 
kvadreringsregeln 

11 
(44%) 

14 
 

Första 
kuberingsregeln 0 (0%) 

15 
 

Andra 
kuberingsregeln 0 (0%) 

16 
 

Konjugatregeln 11 
(44%) 

17 
 

Trigonometriska 
ettan 2 (8%) 

18 
 

Dubbla vinkeln 0 (0%) 
19 

 

Parallelltrapetsens 
area 

5 
(20%) 

20 
 

Inget av 
ovanstående bevis 

3 
(12%) 

 

   Besvarad av: 25 (58%) Ej besvarad av: 18 (42%) 
 
Yrkesförberedande program 

1 
 

Undervisar inte i 
detta program 

12 
(48%) 

2 
 

Pythagoras sats 9 
(36%) 

3 
 

Triangelns 
vinkelsumma 

7 
(28%) 

4 
 

Fyrhörningens 
vinkelsumma 

7 
(28%) 

5 
 

n-hörningens 
vinkelsumma 

4 
(16%) 

6 
 

PQ-formeln 2 (8%) 
7 

 

Yttervinkelsatsen 6 
(24%) 

8 
 

Kordasatsen 0 (0%) 
9 

 

Randvinkelsatsen 3 
(12%) 

10 
 

Topptriangelsatsen 4 
(16%) 

11 
 

Transversalsatsen 2 (8%) 
12 

 

Första 
kvadreringsregeln 

4 
(16%) 

13 
 

Andra 
kvadreringsregeln 

4 
(16%) 

14 
 

Första 
kuberingsregeln 1 (4%) 

15 
 

Andra 
kuberingsregeln 1 (4%) 

16 
 

Konjugatregeln 4 
(16%) 

17 
 

Trigonometriska 
ettan 1 (4%) 

18 
 

Dubbla vinkeln 0 (0%) 
19 

 

Parallelltrapetsens 
area 

3 
(12%) 

20 
 

Inget av 
ovanstående bevis 

4 
(16%) 

 

 


