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Sammanfattning Visuella representationer är hjälpmedel som används av såväl 

yrkesverksamma matematiker som högpresterande elever. Visuella 

representationer är en grundläggande faktor till ett lyckat utfall i 

geometrisk problemlösning. Samtidigt visar forskning att visuella 

representationer sällan får utrymme inom geometrisk problemlösning. 

Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vad forskning säger om 

utvecklingen av den geometriska problemlösningsförmågan, och mer 

specifikt, att besvara frågeställningen: Vilken betydelse har visuella 

representationer för grundskoleelevers geometriska 

problemlösningsförmåga? För att besvara frågeställningen och uppnå 

litteraturstudiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och 

sammanställt vetenskapliga studier om grundskoleelevers visuella 

representationer i geometrisk problemlösning. Vårt resultat visar att 

betydelsen för visuella representationer är stor för ett lyckat utfall i 

geometrisk problemlösning. Samtidigt bygger denna litteraturstudie 

endast på internationella studier vilket försvårar överförbarheten till den 

svenska skolan. Det finns även frågeställningar kring trovärdigheten och 

förmågan att kunna dra slutsatser kring vissa forskningsresultat då endast 

ett litet urval av elever undersöks. Fortsättningsvis föreslås att denna 

litteraturstudie ligger till grund för fortsatt forskning kring vilka 

anpassningar som är mest gynnsamma för att utveckla undervisningen av 

elevers visuella representationer av geometrisk problemlösning. Det 

föreslås även att ny forskning undersöker visuella representationers 

betydelse inom andra områden i matematiken. Konsekvenserna av denna 

litteraturstudie blir att se över undervisningen av geometrisk 

problemlösning och att fokusera på att skapa en lärmiljö där visuella 

representationer får mer utrymme. 
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Förord 

Vi gick i grundskolan under slutet av 90-talet och under denna tid var problemlösningsuppgifter 

något som vi sällan mötte i vår matematikundervisning. Den största delen av vår 

matematikutbildning bestod av undervisning i förhållande till läroböcker som sällan innehöll 

problemlösningsuppgifter eller där matematiken tog sin form i annat än siffror och text. Inte 

heller på gymnasiet upplevde vi att matematik utspelade sig i andra former än i läroböcker och 

under upprepade inlärningsmoment av olika räknesätt (rutinuppgifter).  

 

Under vår tid på högskolan har vi läst 30 högskolepoäng i matematik för grundskolelärare. Inför 

denna kurs kände vi båda ett visst obehag och osäkerhet eftersom ingen av oss sedan tidigare 

haft en positiv bild av matematiken. Under kursen fick vi emellertid lära oss att se matematiken 

ur nya perspektiv. Den förlegade bilden som vi hade av att matematik är sifferbaserad statistik 

kom att utbytas mot att det innefattar otroligt mycket mer. Framför allt fick vi träna vår förmåga 

att lösa problem med metoder som vi ansåg passande. Detta ledde till en ny förståelse och ett 

nyväckt intresse för ämnet i sin helhet och framför allt för matematisk problemlösning. Kursen 

på högskolan har gjort oss intresserade av att ta reda på mer inom området matematisk 

problemlösning och inom olika metoder och verktyg och dess påverkan på elevers resultat och 

problemlösningsförmåga.  

 

Vi vill tacka våra handledare Björn Sjödén och Pernilla Granklint Enochson som hela tiden har 

varit delaktiga och tillgängliga under vårt arbete. De har utmanat och stärkt oss genom 

konstruktiv feedback och frågeställningar som har utmanat vårt sätt att tänka och uttrycka oss. 

Vi vill också tack vår handledningsgrupp för alla goda diskussioner där vi har funnit stöd och 

hjälp att svara på våra funderingar. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete genom 

hela arbetet där vi har haft en jämlik arbetsfördelningen genomgående under arbetsprocessen. 

  

 

Erik Lundin & Jakob Forsberg 
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Inledning 

Detta arbete handlar om visualisering av geometriska problemlösningsuppgifter. Tanken är att 

se över vad forskning visar gällande betydelsen av visuella representationer på 

grundskoleelevers geometriska problemlösningsförmåga. Arbetet är en litteraturstudie som 

börjar med att översiktligt skriva fram en bakgrund vilket ger läsaren en kunskapsplattform att 

stå på och samtidigt visar på en problematik inom området. Denna problematik sammanfattas i 

ett problemområde som leder till att ett syfte och en frågeställning konkretiseras. Vidare följer 

en genomgång gällande arbetets metod och hur litteraturstudien har genomförts. Detta följs av 

resultat som har presenterats i den insamlade empirin. Resultaten kommer senare att analyseras 

och diskuteras tillsammans med arbetets metod med syftet att svara på litteraturstudiens 

frågeställning samt för att kritiskt förhålla sig till resultat och val av metod. Litteraturstudien 

avslutas med slutsatser och implikationer där frågeställningen övergripande besvaras samt 

förslag på framtida forskning i förhållande till denna litteraturstudies resultat förs fram. 

 

Läroplanen för grundlärare, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderad 2017, benämns 

vidare som Lgr 11 (Skolverket, 2017) belyser problemlösning inom matematik mer än någon 

annan läroplan gjort tidigare i Sverige. Lester & Lambdin (2006, s. 95–108) ser problemlösning 

som det huvudsakliga målet med matematik och menar även att problemlösning är starkt 

kopplat med förståelse. Samtidigt skapar matematikundervisning som är inriktad mot förståelse 

en känsla av kunnande och ett större självförtroende för ämnet hos eleven (Häggblom, 2013, s. 

162). Skolverket (2013, s. 1) förtydligar också vikten av en matematikundervisning som bidrar 

till att utveckla elevers problemlösningsförmåga. Denna undervisning leder till ökad motivation 

och intresse för ämnet hos eleven (Skolverket, 2013, s. 1). I problemlösning finns det dessutom 

ofta flera olika tillvägagångssätt för att lösa ett problem vilket har en utvecklande förmåga hos 

eleven (Skolverket, 2013, s. 2). Redan 1945 tog den grekiska matematikern Polya upp 

problemlösning som en viktig del av matematiken eftersom det inte följer en särskild 

lösningsstruktur (Polya, 2003). Trots detta är det inte förrän under den nuvarande läroplanen 

(Lgr 11) som problemlösning fått en framträdande roll. 
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1. Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att presentera en bakgrund till vår litteraturstudie. Denna bakgrund 

kommer att leda till ett klargörande av ett problemområde som vi vill belysa. Därefter kommer 

ett syfte och en frågeställning att presenteras och förtydligas. Syftet och frågeställningen 

kommer sedan att ligga till grund för denna litteraturstudie.  

 

1.1 Läroplaner och läromedel från tidigt 90-tal fram till idag 

Ahlberg (1995, s. 11) skriver om matematiken i grundskolan under 90-talet och menar att 

grundskolans inledande matematikundervisning vanligtvis var inriktad på arbete i läroboken 

med siffror samt enklare additions- och subtraktionsuppgifter. Berggren och Lindroth (1997, s. 

14–15) påpekar samtidigt att många matematikböcker i skolan har ett upplägg där elever inte 

får arbeta med problemlösningsuppgifter och genom detta skapar en bild av matematik med 

försvagad verklighetsanknytning. Matematikböckerna under 90-talet innehöll enligt Berggren 

och Lindroth i stället upprepade rutinuppgifter som liknade varandra. Dessa rutinuppgifter 

ledde till en form av mängdträning i stället för problemlösning där fokus låg på att lära sig en 

specifik metod genom återupprepning. Ahlberg vidareutvecklar och problematiserar att en 

alltför ensidig undervisning i denna form till slut kan leda till att elever tappar intresse och 

glädje inför ämnet samt ger eleverna en felaktig uppfattning om vad matematik innebär.  

 

I den svenska grundskolan under Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 

skolformerna :Lpo 94 : Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1994), som Ahlberg (1995) och 

Berggren och Lindroth (1997) belyser, fick problemlösningsuppgifter och 

problemlösningsförmågan inte utrymme. Detta kan därför förklaras som skäl till varför denna 

del av matematiken ofta uteblev i undervisningen. I Lgr 11 (Skolverket, 2017) som är den nya 

och nuvarande läroplanen har dock dessa begrepp fått en större uppmärksamhet och vikt. 

Häggblom (2013, s. 21) belyser fem förmågor som är grundläggande för elevers matematiska 

utveckling och som lyfts i Lgr 11 (Skolverket, 2017, s. 55) men som inte namnges. Häggblom 

namnger emellertid dessa förmågor inom följande parenteser:  

 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder (problemlösningsförmåga)  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

(begreppsförmåga)  
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• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter (räkneförmåga) 

• föra och följa matematiska resonemang (resonemangsförmåga) och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser (kommunikationsförmåga). 

  

Carlsson (2017, s. 6) som även belyser förmågorna menar att ett enda problem inom geometrin, 

till skillnad från andra områden, kan bidra till att samtliga fem förmågor som lyfts i Lgr 11 

kommer till användning. 

 

Förutom de fem förmågorna har även estetiska lärprocesser givits större utrymme i Lgr 11 än 

någonsin tidigare enligt en studie av Andersson (2014, s. 11). Estetiska lärprocesser är kreativa 

lärprocesser som bland annat innefattar “ritandet” som ett sätt att lära. Ritandet är enligt 

Ahlberg (1995, s. 50) en lyckad metod för att elever lättare skall kunna förstå och lösa ett 

problem. Till följd av det ökade utrymmet för estetiska lärprocesser är dagens svenska skola 

mer inriktad än den tidigare på att skapa en matematikundervisning som bidrar till att 

problemlösningsförmågan hos eleverna utvecklas. Detta sker genom att eleverna får arbeta med 

problemlösningsuppgifter samt använda sig av sina erfarenheter inom matematik och 

vardagslivet för att lösa dessa problemlösningsuppgifter (Häggblom, 2013, s. 161).  

 

1.2 Geometrisk problemlösning 

Carlsson (2017, s. 6) lyfter geometrisk problemlösning som en del av området problemlösning 

och därför lyfts problemlösning i sin helhet eftersom de fördelar som visas inom området och 

innefattar geometrisk problemlösning. Under kunskapskraven i matematik för åk 1–3 och 4–6 

framkommer en tydlig progression i problemlösningsförmågan. Nedan presenteras 

kunskapskraven för årskurs 1–3. 

 

“Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss 

anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens 

rimlighet.” 

Skolverket, 2017, s. 60 

 

Nedan presenteras kunskapskraven för årskurs 4–6. 
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“Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och 

använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt 

på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet 

i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.” 

Skolverket, 2017, s. 61 

 

Enligt Lester (1996, s. 85) utvecklas problemlösningsförmågan långsamt under lång tid. 

Samtidigt lyfts fem faktorer som är beroende av varandra fram, som grundläggande för elevers 

problemlösningsförmåga och som inverkar på den långsamma utvecklingen av förmågan. 

Dessa fem faktorer är: Kunskapande och användning, kontroll, uppfattningar av matematik, 

affekter och socio-kulturella sammanhang. Häggblom (2013, s. 167–169) förtydligar faktorerna 

som följande: Kunskapande och användning innefattar alla de kunskaper som krävs av eleven 

för att kunna ta sig an ett problem och för att kunna lösa det. Kontroll har en central roll i 

problemlösningen och berör elevens förmåga att ordna, planera och utvärdera sitt arbete. 

Uppfattningar av matematik är den bild eleven själv har av ämnet och har fått i sin tidigare 

matematikundervisning som i slutändan också påverkar elevens engagemang och uthållighet. 

Affekter påverkar samtidigt elevens prestationer och berör elevens motivation, intresse och 

självförtroende inom matematiken. Det socio-kulturella sammanhanget är inverkan som miljön 

runt eleven har, det vill säga skol-, samhälls- och hemmiljön. Förtydligandet av vad 

problemlösning innefattar synliggör även det Lester (1996, s. 85) skriver om den tid det tar att 

utveckla sin problemlösningsförmåga. Eftersom kraven på problemlösning höjs redan mellan 

låg- och mellanstadiet är det därför oerhört viktigt att problemlösning får sin beskärda del av 

matematikundervisningen. 

 

Omfattande forskning som ligger till grund för denna litteraturstudie visar samtidigt att 

problemlösning är något som finns naturligt i barns vardag. Forskningen lyfter att barn flera 

gånger under en dag stöter på olika problem där de tränar sin problemlösningsförmåga redan 

utanför skolan. Sandahl (2014, s. 83) menar att denna problemlösningsförmåga även finns inom 

matematiken hos barn och kallas för “informella strategier”. Barnen kan med andra ord lösa 

enklare matematiska problem med egna strategier innan skolans matematikundervisning. 

Sandahl (2014, s. 83) utvecklar och förklarar att när barn sedan konfronteras med skolans 

“formella strategier” i ett matematiskt problem, vilken ofta är sifferbaserad, kan det uppstå 

problem eftersom barnen saknar de matematiska kunskaper som ofta krävs för att lösa skolans 

matematiska problem. I tillägg menar Ahlberg (2000, s. 78–79) att den formella 
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skolmatematiken kan blockera barns helhetsbild av matematiken och att det därför är viktigt att 

ha detta i åtanke i matematikundervisningen. Samtidigt måste eleverna ges möjlighet att jobba 

med problemlösningsuppgifter tidigt i skolan för att behålla och utveckla den naturliga 

problemlösningsförmågan som de redan har.  

 

Palmér och Van Bommel (2016, s. 100) menar att problemlösning är ett arbetssätt som 

uppskattas av många elever i tidig skolålder. De presenterar resultat framtaget med hjälp av 

intervjuer med elever i förskoleklass som under en tid har arbetat med 

problemlösningsuppgifter. I intervjuerna framkommer det att eleverna ofta upplever att de har 

lärt sig något även om de inte har lyckats lösa det matematiska problemet. Det är också tydligt 

att flertalet elever samtidigt upplever att uppgifterna är enkla, vilket kan kopplas ihop med den 

naturliga fallenhet som barn har för problemlösning som Ahlberg (2000, s. 78–79) och Sandahl 

(2014, s. 83) skriver om. Även Grevholm (2014, s. 229) menar att problemlösningsuppgifter är 

ett stimulerande arbetssätt för elever och att problemlösningsförmågan utvecklas långsamt 

vilket kräver kontinuerlig undervisning i området. Likväl ifrågasätter Grevholm hur läraren ska 

agera om en elev inte kan och vill lösa ett problem. Grevholm förklarar samtidigt att det är 

nyttigt för elever att köra fast i en problemlösningsuppgift och reflektera kring det mer för att 

sedan försöka igen. Detta kan emellertid leda till viss problematik på grund av att vissa elever 

kan ha svårt för motgångar och därför motsätter sig att göra vidare försök. 

 

Att tidigt arbeta med problemlösningsuppgifter hjälper eleverna att sortera begrepp och skapa 

struktur vilket är två byggstenar och ligger till grund för problemlösningsförmågan. Bergius 

och Emanuelsson (2008, s. 14) menar att elever i tidig skolålder utvecklar förmågan när de 

genom att föra logiska resonemang och förklara dessa skapar en förståelse för mönster i en 

problembaserad uppgift. Häggblom (2013, s. 162) menar samtidigt att eleverna skapar en 

kunskapsbank allt eftersom de får arbeta med problemlösningsuppgifter vilket bidrar till 

erfarenheter och lösningsstrategier.  

 

1.3 Visuella representationer 

I den svenska grundskolans läroplan (Skolverket, 2017, s. 55) framkommer det tydligt att en 

del av syftet med matematikundervisning är att den ska bidra till att eleverna utvecklar en 

förmåga att reflektera och lösa problem utifrån valda strategier och metoder. Att använda 

visuella representationer är enligt Häggblom (2013, s. 174) ett användbart hjälpmedel. Visuella 
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representationer fungerar som ett viktigt verktyg i val av problemlösningsstrategi. Eleverna 

använder information från texten i uppgiften och omformulerar det i en bild för en djupare 

förståelse och tydligare överblick av problemet. 

 

Duktiga problemlösare visualiserar ofta problemlösningsuppgifter för att både lösa och 

redovisa resultat (Boaler, 2011, s. 134). Visualisering är ofta en framgångsfaktor inom 

problemlösning som även går att se som en viktig del av yrkesaktiva matematikers arbete. Den 

visuella framställningen av matematik fungerar med andra ord som både ett verktyg och metod 

för att lösa problem samt som ett kommunikationsmedel för att presentera problemet och dess 

lösning. Trots vikten av visualisering i matematiken som Boaler (2011, s. 134) lägger fram 

menar hon även att visuella framställningar och representationer sällan lärs ut i skolan. 

 

Solem och Reikerås (2004, s. 111) menar att när barn ritar försöker de uttrycka en 

tredimensionell värld genom tvådimensionella teckningar. Detta börjar barn med i tidig ålder 

och de kan samtidigt förklara vad det är de har ritat och vad bilden representerar. Teckningarna 

består ofta av vad de har sett eller vad de önskar se och är därigenom visuella representationer 

av barnens verklighet. Med andra ord börjar barn tidigt, långt innan skolåldern, att visuellt 

presentera sin omvärld precis som de tidigt lär sig att lösa problem. 

 

Visuella representationer är även starkt kopplat med utvecklingen av det matematiska språket. 

Ahlberg (1995, s. 46–47) beskriver matematik som ett språk och ett kommunikationsmedel 

människor emellan. Ahlberg menar att för att barn skall kunna utveckla sitt matematiska språk 

samt kunna uttrycka sig inom matematik behöver de ha tillgång till olika verktyg precis som de 

behöver för att utveckla vanliga språk det vill säga svenska, engelska eller annat modersmål. 

Dessa uttrycksverktyg innefattar visuella representationer som exempelvis att skriva och rita. 

Det är när eleven använder det matematiska språket i olika uttrycksformer och genom 

tankeprocesser som elevens matematiska språk och förståelse utvecklas. Enligt Ahlberg (s. 

50,78) är det ovanligt att undervisningen på lågstadiet bidrar till att eleverna ritar matematiska 

problem, i stället är det mer vanligt att eleverna har tillgång till laborativt material som 

räknestavar, pengar och liknande. Trots detta menar Ahlberg att elevers ritande ger dem en 

visuell upplevelse av problemet vilket leder till att eleverna lättare kan förstå det aritmetiska 

innehållet i problemet. Under ritandet som arbetsprocess kan eleverna dessutom lära sig att en 

bild kan representera något annat än det som är avbildat. Samtidigt lyfter Ahlberg att sambandet 
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mellan matematikens vardagliga språk och mer formella symbolspråk blir mer tydligt för eleven 

när eleven får visualisera problemet i form av ritande. 
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2. Problemområde 

Visuella representationer framställs som en förmåga som kan användas fördelaktigt på flera sätt 

och som är avgörande inom matematiken för att lyckas. Samtidigt visar bakgrunden till denna 

litteraturstudie att visuella representationer sällan ges utrymme i undervisning. Problemområdet 

vi vill belysa är därför betydelsen visuella representationer av geometrisk problemlösning har 

för elever i grundskolan. 

 

Problemlösningsförmågan är en grundläggande förmåga som är viktig i alla skolämnen och i 

vardagslivet (Häggblom, 2013). Enligt Skolverket (2017, s. 55) skall elever därför ges möjlighet 

att utveckla denna förmåga i skolan. Träningen av problemlösningsförmågan kan ske genom 

matematikundervisning men förekommer även i det vardagliga livet. I undersökandet av 

problemlösningsuppgifter sticker ett område inom matematiken ut, geometri. Enligt Carlsson 

(2017, s. 6) kan geometriska problemlösningsuppgifter bidra till att samtliga fem förmågor som 

framhävs i Lgr 11 tränas. Detta kopplat med Ahlbergs (1995, s. 112) tankar om att elever skall 

introduceras för problemlösning i tidig skolålder för att bibehålla och utveckla elevernas 

naturliga problemlösningsförmåga leder till en förståelse för vikten av problemlösning i 

grundskolans matematikundervisning. I undersökandet av metoder och verktyg för att utveckla 

och arbeta med problemlösningsuppgifter framkommer visuella representationer som absolut 

nödvändiga. Samtidigt presenterar Häggblom (2013, s. 185) en undersökning med elever i 

åldern 12 år upp till 15 år gällande deras utveckling av problemlösningsförmågan över tid. 

Häggblom visar en marginell ökning av lyckade resultat mellan 12 åringarna och 15 åringarna. 

Undersökningen visar en betydligt större sänkning av genomförda uppgifter av de äldre 

eleverna. Häggblom menar att de äldre eleverna har ett bristande tålamod gentemot 

problemlösningsuppgifter och en större tendens till att ge upp under arbetet.  

 

Sammanfattningsvis lyfts visuella representationer av flertalet forskare som grundläggande för 

att bättre förstå samt utveckla dels problemlösningsförmågan men också elevers matematiska 

förmåga överlag. Trots detta visar forskningen på att visuella representationer i 

problemlösningsuppgifter inte är något som får särskilt stort utrymme i skolans 

matematikundervisning. 
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2.1 Syfte och frågeställning 

Utifrån de aspekter som lyfts i bakgrunden och som formuleras i form av ett problemområde 

kommer vår litteraturstudie att kretsa kring grundskoleelevers geometriska 

problemlösningsförmåga och betydelsen av visuella representationer för deras utveckling inom 

området. Forskning visar samtidigt på att geometriska problemlösningsuppgifter kan bidra till 

att samtliga fem förmågor som lyfts av Skolverket (2017) tränas. Syftet med denna 

litteraturstudie är därav att undersöka vad forskning säger om hur elever i grundskolan utvecklar 

sin geometriska problemlösningsförmåga. Frågeställningen som litteraturstudien syftar till att 

besvara är följande: Vilken betydelse har visuella representationer för grundskoleelevers 

problemlösningsförmåga i geometri? 
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3. Metod 

För att samla in relevant och tillförlitlig forskning har det varit av stor vikt att operationalisera 

vissa begrepp och noggrant säkerställa en frågeställning som fångar litteraturstudiens syfte. 

Detta började redan i inledningen av litteraturstudien då det fastslogs att matematik och 

geometrisk problemlösning utifrån elevers perspektiv skulle vara den huvudsakliga ingången 

till litteraturstudien. För att specificera detta område och hitta en ingång till ett problemområde 

påbörjades sökningar i matematiklitteratur. Utifrån litteraturen fann vi att visuella 

representationer det vill säga förmågan att visualisera ett problem och därigenom se sambanden 

mellan matematikens formella och informella språk var en bidragande faktor till lyckad 

geometrisk problemlösning. I detta växte frågor kring hur elever med svårigheter att visualisera 

problem kunde utveckla sin geometriska problemlösningsförmåga. Trots att det inte till en 

början ingick i litteraturstudies syfte att se över elever med svårigheter har detta område tagit 

plats i vårt arbete. Detta grundar sig i att många av resultaten visar på just denna aspekt samt 

att det är av vikt för frågeställningen att visa på hur olika elever påverkas för att kunna säkra 

betydelsen av visuella representationer i geometrisk problemlösning.  

 

3.1 Systematiska sökningar 

Våra sökningar utgår från fyra olika databaser. Detta för att säkerställa att relevant forskning 

kopplat till litteraturstudiens syfte lyfts fram samt för att säkerställa att vi har ett brett och 

nyanserat underlag att utgå ifrån i vår analys av resultaten. Databaserna vi har utgått ifrån är: 

Academic Search Elite, Science Direct, ERIC och SwePub. För att säkerställa att resultaten är 

trovärdiga och har granskats har vi i de olika databaserna använt oss av vissa begränsningar i 

sökningarna. Ett undantag skedde dock i Science Direct eftersom resultaten som presenteras 

där redan är “peer-reviewed” vilket betyder att de har godkänts av andra forskare. Sökningarna 

i Academic Search Elite och i ERIC har bestått av “peer-reviewed” (refereegranskade) resultat. 

I sökningarna på SwePub har resultaten bestått av “refereegranskat” och “övrigt vetenskapligt”.  

 

3.2 Urvalskriterier 

Inför sökningsarbetet bestämdes vilka kriterier forskningen skulle uppfylla. Detta för att kunna 

genomföra ett konsekvent urval som gav litteraturstudien källor av relevans och för att samtidigt 

säkerställa validitet och reliabilitet. Kriterierna var att forskningen skulle:  

• beröra elever i åldersspannet 6–15 år,  

• beröra visuella representationer,  
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• beröra geometrisk problemlösning,  

• vara refereegranskade (eller liknande typ av granskning),  

• gå att återfinna i ERIC, 

• innehålla IMRAD (inledning, metod, resultat, analys och diskussion) 

 

Anledningen till att vi ville att forskningen skulle gå att återfinna i ERIC var för att säkerställa 

deras trovärdighet då vi genomförde sökningar i flertalet olika databaser och även en sökmotor 

(OneSearch). Att forskningen skulle vara uppbyggd efter IMRAD var även detta för att 

säkerställa trovärdigheten av källorna. Begreppet IMRAD står för inledning, metod, resultat, 

analys och diskussion. Det är av vikt att dessa punkter är med i en vetenskaplig artikel för att 

den skall anses trovärdig (Björk & Räisänen, 2003, s. 307). Kriteriet gällande ERIC var dock 

inte orubbligt om övriga kriterier uppfylldes och om källans trovärdighet gick att stärka på annat 

sätt. Exempel på detta lyfts i metoddiskussionen.  

 

3.3 Sökord 

Sökorden som sammanställdes bestod till en början av “drawing”, “problem-solving”, 

“geometry”, “primary school” och “elementary school”. Valet av att använda sökorden 

“elementary school” och “primary school” togs på grund av att skolsystemen i världen ser olika 

ut. Eftersom arbetet strävar efter att söka mestadels internationella artiklar ansågs “elementary 

school” och “primary school” som två begrepp som fångar artiklar om grundskoleelever oavsett 

land. Genom denna avgränsning underlättades arbetet och gjorde det hanterbart att välja ut 

artiklar med åldersgrupper som var relevant för vårt arbete. Det skall dock förtydligas att 

åldersspannet kan varieras något mellan olika länder med dessa sökord eftersom olika länder 

har olika skolsystem. Vid de initiala sökningarna bestämdes att fokusera på följande begrepp: 

“Geometry”, “problem-solving” och “drawing”. Detta för att dessa begrepp bäst fångade 

litteraturstudiens syfte. Vi började med att genomföra sökningar i ERIC och SwePub och där 

framkom inte det underlag som vi eftersökte. Mellan varje sökord skrevs “AND” in för att säkra 

att samtliga begrepp berördes i källorna. I sökningen på ERIC fick vi 26 träffar som efter att ha 

läst samtliga “abstract” inte bestod av relevant forskning till vår litteraturstudie. Sökningen blev 

irrelevant på grund av att ritandet i dessa studier inte hade fokus och inte användes som en 

visuell representation utan endast var en del utav studiens metod. I sökningen på SwePub fick 

vi inga träffar med samma söksträng som tidigare. Därför ändrades sökorden för att fånga mer 

forskning genom att lägga till trunkering bakom samtliga sökord. Söksträngen såg nu ut som 
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följande: “problem*”, “draw*” och “geometr*”. Trunkering möjliggör flera olika ändelser på 

sökorden såväl svenska som engelska, exempelvis kan sökningen resultera i att träffar som 

innehåller antingen “geometri” eller “geometry” visas. Denna sökning gav 56 träffar på SwePub 

varav 22 av träffarna var refereegranskade och 34 var övrigt vetenskapligt. Vi läste igenom 

samtliga abstract på både SwePub och ERIC men fann inte forskning som stämde överens 

litteraturstudiens syfte.  

 

3.4 Söksträng 

Eftersom vi inte fann träffar som var relevanta för litteraturstudien omformulerades sökorden 

på nytt. Vid noggrann genomgång av syfte och frågeställning fann vi det nödvändigt att 

tydligare precisera litteraturstudien och därigenom även dess sökord. Litteraturstudien 

preciserades mot att se på visualisering och visuella representationer och dess betydelse för 

elevers geometriska problemlösningsförmåga. Detta ledde till att nya sökningar genomfördes 

med sökorden “problem-solving”, “geometry”, “visual representation” och (“elementary 

school” OR “primary school”). Dessa sökningar skedde först i sökmotorn OneSearch, det är en 

sökmotor som söker genom flera databaser samtidigt och presenterar deras sammanställda 

resultat. Antalet träffar i denna sökmotor kan därför bli väldigt höga men vi fann nytta av att 

använda sökmotorn för att smalna av vårt syfte och sökord. Via sökmotorn OneSearch sökte vi 

endast efter “peer-reviewed” (refereegranskade) artiklar och fann, med ovan nämnda sökord, 

55 träffar. 10 av dessa var relevanta för vår litteraturstudie, 6 av dessa kom från databasen 

Academic Search Elite och 4 av dem kom från databasen Science Direct. Övriga källor 

uppfyllde inte våra sökkriterier. 

 

Vi sökte därefter via databaserna ERIC och SwePub. Efter att först ha använt samma söksträng 

som i OneSearch blev det tydligt att vi var tvungna att redigera söksträngen för att utöka 

resultaten. Med samma söksträng i ERIC fick vi 6 antal träffar medan SwePub inte gav några 

träffar. Till följd av detta använde vi oss av trunkering i sökningarna i dessa databaser. I ERIC 

blev söksträngen “problem* AND visual* AND geometr* AND (elementary* OR primary*)” 

vilket i stället gav 53 träffar varav 7 artiklar var av relevans för litteraturstudien efter att ha läst 

samtliga texters abstract. Det bortfall av källor som skedde i ERIC berodde på att söksträngen 

även gav träffar på studier som syftade till kameror och dess geometriska uppbyggnad. I 

SwePub gav samma söksträng som den vi använde i ERIC 1 träff, vilket inte ansågs tillräckligt 

brett och risken för att relevanta källor utelämnades ledde till att sökningen förändrades. Vi tog 
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först bort “elementary*” och fick då 123 träffar vilket inte upplevdes som hanterbart. Därför 

lades “AND math*” till samma söksträng och resultatet blev då 30 träffar vilket var betydligt 

mer hanterbart. Denna sökning gav endast 1 relevant träff utifrån våra sökkriterier efter att ha 

läst samtliga texters abstract. Detta grundades i att övriga källor, likt sökningen i ERIC, innehöll 

irrelevanta studier om områden som inte berörde vår litteraturstudie. 

 

Eftersom vi har valt att utgå från 4 olika databaser har detta lett till att söksträngarna till viss 

mån har sett olika ut. Detta för att få fram relevanta källor samt en hanterbar mängd källor. I 

arbetet med söksträngen har vi börjat brett och därefter fått specificera sökorden för att få en 

hanterbar mängd och rätt sorts källor för vår litteraturstudie. Nedan presenteras en figur över 

antalet träffar som gavs i de olika databaserna (Tabell 1). Academic Search Elite och Science 

Direct är databaser framkom genom en sökning i sökmotorn OneSearch. Detta presenteras i 

tabellen genom hur många träffar som framkom i vardera databas genom OneSearch. Det ska 

noteras att 3 av 55 träffar i OneSearch varken tillhörde Academic Search Elite eller Science 

Direct och presenteras därför inte i tabellen.  

 

Tabell 1: Tabellen visar de olika söksträngar som användes i de olika databaserna och träffarna som gavs.  

Databas Söksträng 
Totalt antal 

träffar 

Antal 

relevanta 

träffar 

ERIC 

problem* AND visual* AND geometr* AND (elementary* OR 

primary*) 53 7 

SwePub 
problem* AND visual* AND geometr* AND math* 

30 1 

OneSearch 

(Sökmotor) 

“visual representation” AND geometry AND problem-solving 

AND (“elementary school” OR “primary school”) AND ZT 

Article 

55 10 

Academic 

Search Elite 

“visual representation” AND geometry AND problem-solving 

AND (“elementary school” OR “primary school”) AND ZT 

Article 

28 6 

Science Direct 

“visual representation” AND geometry AND problem-solving 

AND (“elementary school” OR “primary school”) AND ZT 

Article 

 

24 

 

4 
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3.5 Manuellt urval 

För att underlätta överförbarheten mellan resultaten från de olika länder som senare presenteras 

i denna litteraturstudie till den svenska skolan genomfördes manuella sökningar för att finna 

svensk forskning som berörde vår litteraturstudie. Dessa sökningar skedde genom SwePub och 

ERIC samt genom att gå igenom olika litteraturstudiers referenslistor. Exempel på sökord som 

användes i de manuella sökningarna var: “swedish school AND visual representation AND 

mathematics”. Vi lyckades inte med våra sökord och sökstrategier att finna några relevanta 

källor för vår litteraturstudie. Det skall dock framläggas att det är möjligt att det går att finna 

relevant forskning för denna litteraturstudie med andra sökord och i andra databaser, men att vi 

inte lyckats med detta under de förutsättningar vi har haft. Vi har även utfört manuella sökningar 

på SwePub med inriktning på montessori för att på så vis undersöka om vi kunde finna relevanta 

källor kring geometrisk problemlösning inom detta område. Dock fick vi endast 3 resultat i 

sökningen efter att avgränsning skett i form av refereegranskning och val av tidskriftsartikel. 

Dessa resultat visade sig inte fokusera på matematik och var därför inte relevanta för 

litteraturstudien.  

 

3.6 Analysmetod 

Efter att ha läst källornas abstract valdes 18 källor ut som ansågs vara av relevans för 

litteraturstudien.  En djupare analys av empirin genomfördes sedan genom att läsa igenom 

samtliga källors inledning och resultat. Dessa urval kom att kallas “urval 1” och “urval 2” (se 

bilaga B). I detta arbete skapades även en sammanställning av samtliga texters övergripande 

innehåll samt deras resultat. Utifrån dessa sammanställningar skapades sedan kategorier utifrån 

källornas teman. Dessa kategorier kom sedan att analyseras ytterligare utifrån källornas teman 

(se bilaga C) och därefter placeras in i bredare kategorier som benämns som huvudkategorier. 

Utifrån de resultataspekter som framkom från empirin skapades slutligen tre huvudkategorier: 

Undervisning och läromedel, användningsområde samt anpassningar och hjälpmedel. Dessa 

huvudkategorier kom sedan att ligga till grund för vidare analys och arbete med källorna. Tio 

av källorna kom i denna del av arbetet att plockas bort till följd av irrelevans kopplat till 

urvalskriterierna. Grunden till detta låg i att flera av källorna saknade den vetenskapliga 

uppbyggnad (IMRAD) som krävs för att en vetenskaplig artikel skall anses som trovärdig. 

Några av källorna gick inte heller att finna i ERIC. Samtliga källor saknade samtidigt relevans 

för litteraturstudiens syfte vilket var det yttersta skälet till deras exklusion från arbetet. 

Avslutningsvis kvarstod åtta källor som denna litteraturstudie skulle byggas på. 
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4. Resultat 

Som tidigare nämnts syftar denna litteraturstudie till att besvara frågeställningen: Vilken 

betydelse har visuella representationer för grundskoleelevers problemlösningsförmåga i 

geometri? För att besvara denna frågeställning är resultatkapitlet indelat i tre kategorier samt 

en avslutande sammanfattning. Resultatet börjar med att presentera det dagsläge som vårt 

underlag visar kring hur läromedel runt om i världen är uppbyggt och strukturerat för att 

introducera samt utveckla elevers geometriska problemlösningsförmåga. Detta är ett underlag 

som behövs för att kartlägga vilken typ av undervisning och problemlösningsuppgifter som ger 

ett bra utfall, resultat- och kunskapsmässig fördel för eleverna. Meningen med denna del är med 

andra ord att sammanfatta hur geometrisk problemlösning kan läras ut i skolan och vilka 

implikationer denna undervisning kan leda till elevers geometriska problemlösningsförmåga.  

 

Vidare presenteras nästa kategori i resultatkapitlet som berör användningsområdet för visuella 

representationer i geometrisk problemlösning. Här presenteras forskning som visar på behovet 

av visuella representationer och som ligger nära kopplat till litteraturstudiens frågeställning. 

Förutom de fördelar som finns med visuella representationer presenteras även svårigheter som 

kan uppstå inom området för eleverna. I den tredje kategorin presenteras anpassningar och 

hjälpmedel som forskningen lyfter som gynnande för elever med olika svårigheter och 

kunskapsnivåer. Denna litteraturstudies syfte är inte att ta reda på och lyfta olika framgångsrika 

anpassningar och hjälpmedel utan snarare att se över betydelsen som visuella representationer 

har för elevers geometriska problemlösningsförmåga. I detta kapitel presenteras därför i stället 

uppfattningar om olika typer av anpassningar och hjälpmedel från elever och forskare. Detta 

för att ytterligare visa på behovet av och betydelsen för visuella representationer i geometrisk 

problemlösning. 

 

Resultatkapitlet avslutas sedan i en sammanfattning. Här lyfts kategorierna och kopplas 

samman i förhållande till litteraturstudiens syfte och frågeställning. Anledningen till att 

resultatkapitlet valts att struktureras på detta vis är för att på ett tydligt sätt besvara 

litteraturstudiens frågeställning. Detta sker genom att kategorierna delar upp resultatet för att 

tydligt klargöra de olika delar som frågeställningen innefattar. I sammanfattningen skapas sedan 

en överblick över samtliga kategorier och kopplingen mellan dem förtydligas. 
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4.1 Geometrisk problemlösning i olika läromedel och undervisning 

I en studie av Guncaga, Tkacik och Zilkova (2017, s. 499–500) har 133 elever på en grundskola 

och förskola i Slovakien studerats för att klargöra vilka missuppfattningar som finns inom 

geometri och dess former. Av de 133 eleverna gick 53 elever i förskolan med ett åldersspann 

på 41/2 - 6 år samt 80 elever som var 10 år och gick fjärde året i grundskolan. Syftet med studien 

var att se om de missuppfattningar som förskoleeleverna hade även fanns hos de äldre barnen i 

grundskolan. Metoden för studien skilde sig åt beroende på vilken åldersgrupp som studerades. 

Förskoleeleverna studerades genom semi-strukturerade intervjuer där barnen fick identifiera de 

vanligaste geometriska formerna. En liknande studie genomfördes med den äldre åldersgruppen 

men i stället för intervjuer användes ett mer formellt test.  

 

Resultatet av Guncaga et al. (2017, s. 514) studie visar att det finns ett samband mellan elevers 

missuppfattningar kring geometri och figurernas former från förskoleåldern till fjärdeklassens 

elever. Guncaga et al. (2017, s. 514) menar att anledningen till att dessa missuppfattningar lever 

kvar högt upp i åldrarna är bristen på erfarenhet av manipulering av geometriska objekt. Detta 

betyder att elever under sin skolgång sällan fått möjlighet att röra eller hantera geometriska 

former i verkligheten. Denna tes kan kopplas ihop med Hwang, Su, Huang och Dongs (2009) 

granskning som studerade 23 stycken 11–12 åringar från Taiwan med syftet att undersöka 

elevernas arbete med ett datorprogram. Datorprogrammet representerar objekt tredimensionellt 

och har utformats som ett hjälpmedel för eleverna att kunna visuellt representera olika 

geometriska problemlösningsuppgifter. Idéen grundar sig i att forskarna menar att traditionell 

geometriundervisning inte främjar en djupare kunskap inom området. Elevernas 

lösningsstrategier och svar analyserades sedan av forskarna och eleverna fick även svara på 

enkäter om deras upplevelse av användningen av programmet. Mjukvaran kallas för “Virtual-

Manipulatives and Whiteboard” och ger eleven möjlighet att flytta, arrangera och förändra olika 

geometriska objekt för att hitta olika tillvägagångssätt och på så vis ta sig an och lösa 

problemlösningsuppgifter. Möjligheterna som de tredimensionella representationerna i 

datorprogrammet ger gör att datorprogrammet delvis undgår den kritik som Guncaga et al. 

(2017, s. 514) lyfter mot avsaknad av manipulering av geometriska former i undervisningen, 

trots att manipuleringen inte sker fysiskt. 

 

Yang, Tseng och Wang (2017, s. 2847–2848) har i sin studie jämfört matematikböcker för 

mellanstadiet i länderna Finland, Singapore, USA & Taiwan med fokus på hur problemlösning 

inom geometri presenteras i böckerna. Resultatet av studien visar hur böckerna både liknar och 
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skiljer sig ifrån varandra. Yang et al. (2017, s. 2850) resultat visar att läroböckerna som 

undersöks har väldigt få uppgifter med tydlig verklighetskoppling, allra minst har de 

taiwanesiska läroböckerna med endast 3,3% av uppgifterna. Wang och Yang (2016) 

genomförde en studie som syftade till att jämföra geometriuppgifterna i fem olika länders 

(Finland, Kina, Singapore, Taiwan och USA) läroböcker i förhållande till deras elevers resultat 

på olika internationella tester i geometri för att därefter försöka finna samband mellan 

läroböckernas upplägg och elevernas resultat. Testerna som togs med i beräkningarna var 

“Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) -4 geometry”, “TIMSS-8 

geometry” och “Programme for International Student Assessment (PISA) space and shape”. 

Wang och Yangs (2016, s. 6) studie visar, i kontrast till Yang et al. (2017, s. 2850) studie, att 

kontextuella problem det vill säga problem som har en verklighetskoppling är en lyckad metod 

för att elever i den senare grundskolan ska lyckas bättre med problemlösningsuppgifter.  

 

Wang och Yangs (2016, s. 6) studie visar även att läroböcker som innehåller många öppna 

problem det vill säga problem som möjliggör till flera olika korrekta svarsalternativ är en 

mindre lyckad metod i förhållande till elevers resultat på internationella tester. Yang et al. 

(2017, s. 2851) studie pekar samtidigt på att öppna problem domineras i de amerikanska 

läroböckerna till skillnad från läroböckerna från de övriga tre länderna som ingick i studien och 

som mer fokuserar på slutna problem, problem som endast har ett korrekt svarsalternativ. Trots 

att studien inte kan ses som generalisering visar den på skillnader mellan västerländska och 

östasiatiska matematikläroböcker. Särskilt i gällande kombination av olika representationer där 

i snitt drygt hälften av uppgifterna i de östasiatiska läroböckerna bestod av representationer i 

kombinerad form, exempelvis visuella och textbaserade problem. Detta till skillnad av endast 

en femtedel av de västerländska böckerna vars innehåll bestod av kombinerade 

representationer. Viktigt att notera är att socio-kulturella aspekter kan spela in samt att studien 

inte kan ses som generell då endast ett fåtal läroböcker berörs (Yang et al. 2017, s. 2851–2852).  

 

4.2 Användningsområde för visuella representationer inom geometrisk 

problemlösning 

Zhang, Ding, Stegall och Mo (2012) genomförde en studie med fyra tredjeklass elever i USA 

(motsvarade andraklass elever i Sverige) med svårigheter inom matematik. Eleverna var utvalda 

av deras lärare efter instruktioner och kriterier från forskarna. Studien byggde på att undersöka 

vilka effekter hjälpmedlet “Visual-chunking representation” hade på elevernas geometriska 
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problemlösningsförmåga. Elever med matematiska svårigheter har ofta ett lågt visuellt 

arbetsminne vilket innebär att de har svårt att hålla flera bilder i huvudet samtidigt och flertalet 

kognitiva forskare har funnit att “Visual-chunking representation” är en metod som hjälper 

elever att utveckla sitt visuella arbetsminne (Zhang et al. 2012, s. 168–169). “Visual-chunking 

representation” används för att hjälpa elever att lättare minnas en visualisering av uppgifter 

genom att dela upp den i delar. I studien framkommer det att elever som har svårigheter med 

visuella representationer också har svårigheter med geometrisk problemlösning eftersom det 

kräver en hög visuell representationsförmåga (Zhang et al. 2012, s. 174).  

 

Hwang och Hu (2013, s. 310–313) genomförde en studie med totalt 58 elever. Hälften av dessa 

elever fick arbeta med ett virtuellt datorprogram utformat som ett klassrum. I datorprogrammet 

kunde eleverna manipulera och arbeta med olika geometriska figurer visuellt. Eleverna fick 

under åtta veckor arbeta med geometrisk problemlösning kopplat till datorprogrammet. Den 

andra hälften av eleverna bestod av en kontrollgrupp som under tiden fick traditionell 

undervisning för att kunna jämföra resultaten mellan eleverna. Inför arbetet med 

datorprogrammet genomfördes ett test med geometriska problemlösningsuppgifter. Resultatet 

på detta test visade att de olika elevgruppernas prestation på testet var snarlikt. Efter de åtta 

veckorna gjordes ett nytt test för att se om elevernas geometriska problemlösningsförmåga hade 

förbättrats efter arbetet med datorprogrammet. Resultatet visade att elevgruppen som använt 

datorprogrammet ökade sina resultat markant gentemot kontrollgruppen som låg kvar på 

samma nivå (Hwang & Hu, 2013, s. 314). Resultatet indikerar att användningen av visuella 

representationer kan gynna elevers geometriska problemlösningsförmåga. 

 

Wang och Yang (2016, s. 6) jämförde antalet visuella representationer som förekommer i de 

deltagande ländernas olika läroböcker i kontrast till ländernas resultat på de internationella 

testerna. Det visade sig att de länder som hade mycket visuella representationer i sina 

läroböcker också hade höga resultat på testerna. Forskarna menar även att anledningen till 

Singapores höga resultat på de internationella testerna kan vara att de i sina läroböcker ofta 

kombinerar visuella representationer med andra representationer. Wang och Yang (2016, s. 7) 

menar även att visuella representationer är viktigt för att yngre elever ska lyckas med 

geometriska problemlösningsuppgifter men att kraven på de visuella representationerna i 

kontrast till framgångsrika resultat minskar ju äldre eleverna blir. Å andra sidan menar Zhang 

et al. (2012, s. 174) att “Visual-Chunking” hjälper äldre elever i framför allt mer komplicerade 
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problemlösningsuppgifter, vilket kan diskuteras om visuella representationer verkligen främjar 

en viss åldersgrupp eller om det är något som utvecklas hos elever under en längre tid. 

 

Lowrie och Kay (2001, s. 249–250) har genomfört en studie för att undersöka i vilka typer av 

situationer elever väljer att använda visuella representationer och när de avstår från att använda 

dem. Studiens deltagare var 112 elever varav 61 pojkar och 51 flickor med en medelålder på 

ungefär 11 år. Under studien användes 30 olika matematiska problem där elevernas lösningar 

på 20 av problemen antingen kategoriserades som en visuell eller icke visuell lösning. 

Kriterierna för att en lösning skulle räknas som visuell var att den skulle innefatta någon form 

av ritningar eller diagram. Studien pågick under tre år där tre omgångar av årskurs sex elever 

fick lösa samma problem vid samma tidpunkt i utbildningen. Detta för att i bästa mån skapa 

samma förutsättningar för samtliga elever. Resultatet visar att svårighetsgraden av problemet 

styr om eleven väljer att använda sig av en visuell representation eller inte. En uppgift som 

upplevs som svår för eleven löses gärna med hjälp av en visuell representation särskilt om 

problemlösaren möter komplexa uppgifter då en visuell representation hjälper till att bena ut 

uppgiften och skapa en överblick och förståelse (Lowrie och Kays, 2001, s. 252–253).  

 

En elevs val av situation att använda visuella representationer kan även kopplas till Wong, Yin, 

Yang & Chens (2011, s. 48–49) studie som genomfördes tillsammans med 96 grundskoleelever 

i Taiwan i åldern 14–15 år med fokus på vilka representationer eleverna föredrog med hjälp av 

ett datorprogram vid namn “Mr Geo”. Experimentet pågick under sex veckor. Forskarna lät 

eleverna använda olika representationer i form av bland annat träddiagram och bild på olika 

geometriska figurer. Efter sex veckor kunde ett resultat utläsas genom programmet. Wong et 

al. (2011, s. 50) presenterar en tabell där eleverna har klassificerats i grupper om låg-, medel- 

och högpresterande. Resultatet av denna tabell visar att de medelpresterande eleverna 

interagerar med representationer mer än de hög- och lågpresterande eleverna där antalet 

interaktioner är ungefär densamma. Det visar sig med andra ord i Wong et al. (s. 50) studie att 

behovet av visuella representationer även fortsätter högre upp i åldrarna. Med hjälp av 

datorprogrammet kunde forskarna se vilka representationer som eleverna använde sig mest 

utav. Resultatet visade att studenterna främst använde “Mr Geo” i uppgifter med träddiagram 

(Wong et al., s. 50). Träddiagrammets funktion är att en elev kan klicka i träddiagrammet för 

att på så vis få en instruktion hur en geometrisk form ska byggas upp.   
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4.3 Anpassningar och hjälpmedel för att utveckla elevers visuella representationer 

Zhang et al. (2012, s. 174) menar att elever med svårigheter med visuella representationer måste 

få tillgång till hjälpmedel och anpassningar för att utveckla denna förmåga. Samtidigt skriver 

forskarna att de anpassningar och hjälpmedel som är tillgängliga för elever ofta är fysiska 

(exempelvis: mer tidsutrymme, högläsning av frågor, tillgång till miniräknare etc.) och väldigt 

få anpassningar sker på en kognitiv nivå. Forskarna menar att mer kognitiva anpassningar kan 

hjälpa att lyfta elevernas resultat och förståelse. I deras studie framkom det också att eleverna 

med hjälp av metoden “Visual-chunking representation” hade mycket lättare för att lösa de 

geometriska problemlösningsuppgifterna. Detta utfall tyder på att metoden är ett hjälpmedel för 

elever med svårigheter inom matematiken och med svårigheter med sitt visuella arbetsminne 

(Zhang et al. 2012, s. 174). Samtidigt pekar forskarna på att studien endast är genomförd med 

fyra elever med svårigheter inom matematiken och att studiens resultat till följd av detta har 

vissa svagheter. Eftersom den är begränsad och eftersom eleverna arbetar utanför klassrummet 

skall inte studien, enligt forskarna, fungera som en generalisering över alla elever med 

matematiska svårigheter (Zhang et al. 2012, s. 175). Forskarna lyfter även att metoden inte är 

testad på elever med olika matematiska svårigheter och de menar därför att metoden inte får 

användas som en anpassning för en viss grupp av elever innan det har klarlagts ifall metoden 

kan vara ett hjälpmedel för fler elever. I det fall att metoden visar sig gynna flera elever i olika 

kunskapsnivåer inom matematiken bör den snarare implementeras som en del i 

matematikundervisningen än att ses som en anpassning för särskilda elever eftersom det leder 

till en orättvis och ojämn undervisning (Zhang et al. 2012, s. 175). Zhang et al. (2012, s. 174) 

lyfter att läroböcker borde implementera “Visual-chunking” exempel för att hjälpa eleverna att 

utveckla sitt visuella arbetsminne.   

 

I Hwang et al. (2009, s. 237) studie genomfördes enkätundersökningar efter arbetet med 

datorprogrammet som visade att eleverna tyckte att de virtuella visuella representationerna 

hjälpte dem att bredda sitt sätt att tänka, se och lösa problemen. De tyckte också att verktyget 

hjälpte dem att lättare och tydligare visa sina lösningar. Enkätundersökningen visade dock att 

vissa elever var mer bekväma med att använda papper och penna under lösningsdelen av arbetet 

för att sedan använda datorprogrammet i redovisningen av lösningen. Detta berodde enligt 

forskarna på att eleverna var mer vana vid att använda papper och penna vid matematiska 

resonemang. Även i Wong et al. (2011, s. 51–52) studie användes ett frågeformulär med syftet 

att ta reda på elevernas uppfattningar av datorprogrammet “Mr. Geo”. Resultatet av 

frågeformuläret visade att “Mr Geo” uppskattades mer och i större mån hjälpte de låg- och 
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medelpresterande eleverna än de högpresterande eleverna. Enkäternas resultat i dessa två 

studier visar gemensamt att elever uppskattar hjälpmedel när det gäller visuella 

representationer, även om det mest visar sig vara fördelaktigt för de elever som har mer 

svårigheter.  

 

Enligt de observationer som gjordes i Hwang et al. (2009) studie under arbetet med 

datorprogrammet menar forskarna att både elevernas motivation och intresse för uppgifterna 

ökade. Resultaten som framkom efter arbetet visade att mjukvaran gav eleverna en större 

flexibilitet och möjliggjorde nya tankesätt och lösningsstrategier för eleverna i deras arbete 

(Hwang et al. 2009, s. 242). Hwang och Hu (2013, s. 317) menar också att datorprogrammet 

som användes i deras studie gav eleverna fler strategier för att lösa geometriska problem. Även 

möjligheten att enkelt kunna kommunicera med varandra genom att visualisera tankar och idéer 

ledde till fler rätta svar efter observationer (Hwang et al. 2009, s. 243). Hwang och Hu (2013, 

s. 317) menar samtidigt att kommunikationen och möjligheten att enkelt kunna lära av varandra 

på grund av de visuella representationerna bidrar till att elever på olika kunskapsnivåer har 

roligt och utvecklar förståelsen för geometrisk problemlösning. Hwang et al. (2009, s. 246) 

avslutar sin studie med att hävda att mjukvarans visuella representationer av virtuellt laborativt 

material möjliggör en högre flexibilitet och kreativitet än både papper och penna eller fysiskt 

laborativt material gör. 

 

4.4 Sammanfattning av resultat 

De resultat som har presenterats i tidigare underrubriker visar på kopplingen mellan visuella 

representationer och geometrisk problemlösning samt betydelsen som visuella representationer 

har för ett positivt utfall i elevers resultat. Under 4.1 presenteras en bakgrund som ligger till 

grund för att få en förståelse för hur geometrisk problemlösning presenteras och lärs ut runt om 

i världen. Här visar forskning på vilka fördelar som olika typer av problemlösningsuppgifter 

har visat kopplat till olika typer av tester. Samtidigt lyfts också de nackdelar och svårigheter 

som olika typer av problem, läromedel och undervisning kan skapa. Detta ger en bild av hur 

grundskoleelevers geometriska problemlösningsförmåga påverkas av undervisningen. 

Resultatet visar att det finns ett behov av visuella representationer i geometrisk problemlösning, 

men att undervisningen inte alltid främjar detta behov. 
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Under 4.2 presenteras och utvidgas detta behov av visuella representationer. Här visar viss 

forskning att visuella representationer gynnar elever vid tidig skolålder medan annan forskning 

pekar på att det även gynnar äldre elever. Forskning visar också att visuella representationer 

har betydelse vid olika svårighetsgrader av geometriska problemlösningsuppgifter. Likaså visar 

resultatet på en koppling mellan elevers svårigheter med visuella representationer och 

geometrisk problemlösning. Samtidigt visar andra resultat på att visuella representationer kan 

bidra till att elever får en överblick och större förståelse för problemet samt att eleverna lättare 

kan kommunicera och presentera lösningsmetoder och svar. Sammantaget ger detta en bild av 

att visuella representationer har en stor betydelse för elevers geometriska 

problemlösningsförmåga. 

 

I underrubriken 4.3 lyfts anpassningar och hjälpmedel som olika studier visar är tillgängliga 

och hjälpsamma för elevers utveckling av visuella representationer. Här framkommer elevers 

och forskares uppfattningar av de olika anpassningarna och hjälpmedlen, genom detta 

förtydligas bilden av betydelsen av visuella representationer. Forskare menar att virtuella 

visuella representationer kan vara mer gynnsamt för elever än att arbeta med papper och penna. 

I de fall elever föredrog att använda papper och penna framför virtuella visuella representationer 

menar forskarna att en anledning kan vara att eleverna är mer bekväma och bekanta med detta 

arbetssätt. Flera olika undersökningar visar också att elevers motivation, intresse och förståelse 

ökar i användandet av olika anpassningar och hjälpmedel, därigenom användandet av visuella 

representationer. 
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5. Diskussion 

Under följande kapitel diskuteras litteraturstudiens metod och resultat. I metoddiskussionen 

granskas metodens styrkor och svagheter. Under resultatdiskussionen ställer vi 

litteraturstudiens resultat i förbindelse med arbetets syfte, frågeställning och bakgrund. Även 

diskussioner kring källornas tillförlitlighet förs fram. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Genom diskussion oss sinsemellan skapades söksträngarna som låg till grund för att finna de 

vetenskapliga artiklar litteraturstudien baseras på. Valet att göra de första sökningarna i 

sökmotorn “OneSearch” motiverades genom att det gav ett brett sökområde vilket ledde till en 

bra överblick av vilka typer av vetenskapliga artiklar som fanns ute i de olika databaserna. 

Sökmotorn hjälpte oss samtidigt att finna sökord som var omfattande nog för att fånga in artiklar 

av relevans för denna litteraturstudie men som också gav en hanterbar mängd träffar. De artiklar 

vi valde att analysera mer noggrant togs utifrån databaserna Academic Search Elite samt 

Science Direct vilket yttrade sig positivt då det sänkte antalet databaser som vi skulle utgå ifrån, 

som annars lätt kan bli många i sökningar i en sökmotor. Sökningarna i ERIC och SwePub gav 

ett djup i den systematiska sökningen eftersom den nu vidgades och säkerställde att artiklar inte 

missades till följd av användningen av en sökmotor som OneSearch. Detta gjorde att vi fick ta 

del av de vetenskapliga artiklarna som inte blev funna genom sökningarna i “OneSearch”.  

 

Denna strategi i sökningen upplevdes som strukturerad med en god reliabilitet. Detta för att 

artiklarna analyserades av oss båda vilket även ökade den kritiska granskningen av artiklarna. 

Att vi båda analyserade samtliga artiklar gör att en viss intersubjektivitet uppnåddes. En 

forskare med mer kännedom skulle dock kunna tolka de vetenskapliga artiklarna på ett annat 

sätt eller finna fler artiklar av relevans. Urvalet av de vetenskapliga artiklarna i denna 

litteraturstudie är endast internationella studier vilket leder till frågor gällande överförbarheten 

till den svenska skolan. Många av de källor som ligger till grund för litteraturstudien har 

genomförts i asiatiska länder. Det är därför viktigt att ha i åtanke att det finns vissa socio-

kulturella skillnader att ta hänsyn till. Dessa skillnader kan ta sin form i olika klassrumsklimat 

i relation till olika syn på skolan, lärare och elever mellan olika länder.  

 

En av källorna fyllde inte alla urvalskriterier som berörs under metodkapitlet. Artikeln hittades 

via sökmotorn OneSearch men vid kontroll i ERIC gick det inte att finna den, vilket var ett av 
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urvalskriterierna. Trots detta fyllde artikeln övriga kriterier och ansågs vara relevant för 

litteraturstudien. Efter samtal med en av våra handledare bestämdes att vi skulle förbise detta 

kriterium och använda artikeln eftersom artikeln höll hög trovärdighet och var av stor relevans 

för litteraturstudien. Det blir tydligt att små marginaler kan avgöra vilka artiklar som sorteras 

bort i urvalet. För att litteraturstudien skall ha en hög reliabilitet är det därför viktigt att urvalet 

görs noggrant och efter förutbestämda kriterier så att samma urval kan återskapas senare. Valet 

av att förbise kravet gällande ERIC gjordes eftersom det kravet fanns för att säkerställa 

källornas trovärdighet. Eftersom den specifika källans trovärdighet kunde intygas på annat sätt, 

via kontroll av handledare, kunde detta kriterium undvikas. 

 

Flertalet av källorna presenterade sina resultat med hjälp av statistiska tabeller vilket 

underlättade vår analys av de vetenskapliga artiklarna eftersom det gav en tydlighet av vad 

studiens resultat berörde och vilka resultat som framkom. Att källornas resultat ofta 

presenterades i tabeller var en följd av att de var kvantitativa studier. Dock diskuterades många 

utav dessa studier ur en kvalitativ infallsvinkel med inriktning på elevers förståelse för 

problemlösning vilket gav mer djup i resultatet. Det är dock viktigt att ha i åtanke att en sådan 

diskussion i en artikel kan göra läsaren blind för vad resultatet faktiskt är. Det är lätt att resultatet 

tolkas av forskaren till dennes syfte och frågeställning genom diskussionen och att endast saker 

som talar för detta presenteras. Vi har därför granskat resultaten noggrant i de artiklar vi valt ut 

och försökt lyfta alla olika aspekter av relevans för litteraturstudien, för att ge ett så nyanserat 

och trovärdigt resultat som möjligt. 

 

Kopplat till vårt syfte och frågeställning är vi nöjda med de vetenskapliga källor i vårt urval. 

Skulle denna litteraturstudie göras om hade vi dock valt att inkludera mer källor med en 

nationell empiri med tanke på överförbarheten som diskuterats ovan. Det är också av stor vikt 

att poängtera att trots målet med att genomföra en objektiv litteraturstudie är detta oerhört svårt. 

Detta eftersom våra erfarenheter, ursprung och åsikter till viss mån färgar vårt sätt att tänka, 

göra analyser och dra slutsatser. Därför finns det ofta en viss subjektivitet i ett arbete av denna 

sort. Det viktiga är att vara uppmärksam på detta och transparent med det och hela tiden arbeta 

mot att vara så objektiv som möjligt.  
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5.2 Resultatdiskussion 

Problemlösningsförmågan presenteras i tidigare forskning i bakgrunden som en förmåga som 

utvecklas i tidig ålder hos barn men också att den utvecklas långsamt över lång tid. Som tidigare 

nämnts i bakgrunden menar Ahlberg (1995, s. 122) att det är viktigt att elevers 

problemlösningsförmåga tas till vara på tidigt genom uppgifter baserade på problemlösning. 

Detta är något som även diskuteras i litteraturstudiens resultat och därför kan ses som en 

relevant tanke kring utvecklingen av barns geometriska problemlösningsförmåga. Resultatet i 

litteraturstudien visar dock att studier inte är helt samstämmiga gällande vilken ålder arbete 

med problemlösningsförmågan är som mest utvecklande. Framför allt visas en oenighet kring 

gynnandet av visuella representationer i olika åldrar. Samtidigt menar Häggblom (2013, s. 185) 

att elever som närmar sig sista åren i grundskolan brister i sitt tålamod gällande 

problemlösningsuppgifter. Tolkningen vi gör utav denna litteraturstudies resultat kopplat till 

den tidigare forskningen i bakgrunden är att problemlösningsförmågan är en förmåga som 

utvecklas över lång tid och ständigt behöver underhållas. Framför allt ser vi att visuella 

representationer är ett bra hjälpmedel till denna utveckling, vilket även bidrar till ett starkare 

argument eftersom forskning visar att visuella representationer till stor del uppskattas av 

eleverna i studierna.    

 

Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2017, s. 55) skall elever ges möjlighet att utveckla sin 

problemlösningsförmåga vilket innefattar den geometriska problemlösningsförmågan. 

Samtidigt skriver Boaler (2011, s. 134) att visuella representationer är en framgångsfaktor både 

för elever och för yrkesverksamma matematiker. Problematiken ligger i att skolan sällan bidrar 

till att elever får utveckla denna förmåga (Boaler, 2011, s. 134). I resultatet presenteras flera 

studier, exempelvis Zhang et al. (2012), som bekräftar att visuella representationer är 

grundläggande för att elever skall lyckas med geometrisk problemlösning. Detta leder till en 

bild av att visuella representationer är en betydelsefull faktor för att utveckla elevers 

problemlösningsförmåga i geometri. Trots vikten som påvisas av visuella representationer inom 

problemlösning menar Zhang et al. (2012, s. 174) och Ahlberg (1995, s. 50,78) att anpassningar 

inom matematikundervisningen sällan bidrar till att hjälpa elever att utveckla denna förmåga. I 

stället för dessa kognitiva anpassningar i undervisningen som skulle kunna bidra till att elever 

utvecklar användandet av visuella representationer och därigenom deras geometriska 

problemlösningsförmåga, görs mer fysiska anpassningar i undervisningen vilket exempelvis 

innebär mer tidsutrymme, högläsning av frågor och tillgång till miniräknare men som inte bidrar 

till en ökad användning av visuella representationer.  
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Palmér och Van Bommel (2016, s. 100) menar att elever i tidig skolålder uppskattar att arbeta 

med problemlösningsuppgifter vilket kan kopplas samman med att elever redan innan skolstart 

har en problemlösningsförmåga (Ahlberg, 2000, s. 78–79 & Sandahl, 2014, s. 83). I resultatet 

av denna litteraturstudie presenteras observationer och enkätundersökningar gällande elevers 

uppfattningar om arbetet med visuella representationer och geometriska 

problemlösningsuppgifter. Resultaten visar att elevernas motivation, intresse och förståelse för 

uppgifterna ökade i användandet av visuella representationer. Arbetet med visuella 

representationer kan därför ses som en möjlighet till att bibehålla och öka den motivation och 

uppskattning för problemlösning som elever visar i sin tidiga skolålder. I en studie lyfts 

samtidigt att äldre elever lättare tappar motivationen med problemlösningsuppgifter gentemot 

yngre elever vilket pekar på att motivationsbristen hos äldre elever kan leda till att resultaten 

försämras. Att genomföra anpassningar i undervisningen för att främja användandet av visuella 

representationer även för äldre elever skulle därför kunna leda till ökade resultat inom 

geometrisk problemlösning.  

 

Denna litteraturstudie bygger på forskning från flera olika världsdelar. Samtidigt som detta ger 

en övergripande bild av skolor runtom i världen är det viktigt att förstå de negativa aspekter 

som kan innefattas av detta. Delvis måste det framläggas att det finns socio-kulturella skillnader 

mellan dessa länder vilket leder till att klassrumsklimaten som studierna genomförs i kan se 

oerhört olika ut. I studierna som genomförts är även mängden deltagande elever väldigt olika 

vilket också påverkar klassrumsklimatet. Detta i sin tur kan leda till att olika resultat skulle 

kunna presenteras beroende på vilket land som studierna genomförs i och beroende på mängden 

deltagande elever. Eftersom studierna ofta bygger på att analysera elevers arbete är 

klassrumsklimatet en viktig faktor då detta kan påverka resultaten. Detta är också en viktigt 

faktor till att inte göra övergripande generaliseringar mellan olika länder och deras studiers 

resultat. I litteraturstudien som presenteras saknas dessutom svenska studier eftersom vi inte 

har lyckats finna några av relevans för denna studie. Det leder till att överförbarheten minskar 

ytterligare då vi saknar underlag för att genomföra jämförelser mellan den svenska skolan och 

andra länder.  

 

Studierna som presenteras har även olika åldrar på de deltagande. Detta beror på att tidigare 

forskning visar att problemlösningsförmågan utvecklas långsamt under lång tid och därför anser 

vi att det är viktigt att se över flera åldersgrupper. Samtidigt leder detta till att det blir 
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problematiskt att dra större slutsatser i den mån att vi undersöker olika elevgrupper, i olika 

åldrar, i olika delar av världen. Det finns även studier som baseras på ett tunt empiriskt material 

med framför allt en studie som endast består av fyra elever. Det är viktigt att ha i åtanke att inte 

dra för stora slutsatser kring de resultat dessa studier visar. I studien med fyra elever förtydligar 

även forskarna själva att det inte går att dra slutsatser till följd av detta men att den samtidigt 

kan ligga till grund för vidare forskning. 

 

När denna litteraturstudie påbörjades fann vi att visuella representationer sällan fick utrymme i 

skolans undervisning. I den efterföljande sökningen av forskning till resultatdelen fann vi att 

geometrisk problemlösning är en grundläggande del av matematik och att visuella 

representationer är ett hjälpmedel och en grundläggande del av internationell geometrisk 

problemlösning. Vi har nu sett vikten av att arbeta med geometrisk problemlösning tidigt i 

skolan för att ta till vara på elevers tidiga geometriska problemlösningsförmåga samt att 

tillhandahålla rätt sorts hjälpmedel för att i bästa möjliga mån hjälpa elever att utveckla denna 

förmåga. 
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6. Slutsats och implikation 

Denna litteraturstudie har syftat till att undersöka vad forskning säger om hur elever i 

grundskolan utvecklar sin geometriska problemlösningsförmåga. Målet har varit att svara på 

frågeställningen: Vilken betydelse har visuella representationer för grundskoleelevers 

problemlösningsförmåga i geometri? Det visade sig att geometrisk problemlösning är ett 

område inom matematiken som kan leda till svårigheter för elever. Dessa svårigheter behandlas 

och förebyggs med hjälp av visuella representationer. Forskare föreslår att implementera 

visuella representationer mer i matematikundervisningen då det enligt studierna visar sig verka 

gynnsamt för elevernas kunskaper i geometri. Enligt flertalet studier är arbetet med visuella 

representationer något som samtidigt uppskattas av eleverna och bidrar till både ökad 

motivation och resultat. Det ger även eleverna en större möjlighet till lyckad kommunikation 

mellan varandra samt lärare, vilket i sin tur leder till ökad förståelse. Resultatet tyder också på 

att genomförandet av anpassningar i undervisningen för att främja användandet av visuella 

representationer även för äldre elever skulle kunna leda till ökade resultat inom geometrisk 

problemlösning. Betydelsen av visuella representationer för grundskoleelevers 

problemlösningsförmåga i geometri är därför stor.  

 

Resultatet av denna litteraturstudie skapar didaktiska implikationer i den mån att 

undervisningen av geometrisk problemlösning bör bidra till att visuella representationer ges 

utrymme samt att elever ges möjlighet att utveckla denna förmåga. Det ges förslag på olika 

tillvägagångssätt för att utveckla elevers visuella representationer men samtidigt är inte denna 

litteraturstudie genomförd för att se över vilka anpassningar som är mest framgångsrika. De 

kunskapsluckor som vi har lyckats att identifiera inom detta område är framför allt bristen på 

svensk forskning. Utöver detta saknas större studier som lyfter och jämför olika metoder för att 

utveckla elevers visuella representationer. Fortsättningsvis finns det utrymme för att undersöka 

olika typer av anpassningar och hjälpmedel för att finna lämpliga sätt att bidra till att elevers 

visuella representationer ökar i både kvalitet och kvantitet i matematikundervisningen. 

Betydelsen av visuella representationer har visat sig stor inom geometrisk problemlösning och 

det finns anledning till att anta att visuella representationer även kan gynna elever i annan form 

av matematikundervisning. Därför är ett annat förslag på fortsatt forskning att se över 

betydelsen visuella representationer har inom andra matematiska områden. Eftersom vi har 

kartlagt betydelsen av visuella representationer men även avsaknaden av den i 
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matematikundervisning runt om i världen är det av stor vikt att underlag tas fram för att hjälpa 

lärare att utveckla elevers visuella representationer. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga A - Artikelöversikt 

Författare, (År). SYFTE 

METOD POPULATION 

Å
R

S
K

U
R

S
  

E
X

P
E

R
IM

E
N

T

E
L
L
 D

E
S

IG
N

 

K
V

A
S

I-

E
X

P
E

R
IM

E
N

T
E

L
L
 D

E
S

IG
N

 

IC
K

E
-

E
X

P
E

R
IM

E
N

T

E
L
L
 D

E
S

IG
N

 

E
N

K
Ä

T
 

IN
T

E
R

V
J
U

 

F
O

K
U

S
G

R
U

PP
 

O
B

S
E

R
V

A
T

ION
 

F
A

L
L
S

T
U

D
IE

 

T
E

X
T

A
N

A
L
Y

S
 

M
E

T
A

S
T

U
D

IE
 

E
L
E

V
E

R
 

L
Ä

R
A

R
E

 

L
Ä

R
O

M
E

D
E

L
 

A
N

N
A

T
 

Gunčaga, J., Tkačik, Š., Žilková, 

K. (2017)  
 

Syftet var att ta reda på elevers vanliga 

missuppfattningar inom geometri och dess former  
x    x      133    

F 

och 

4 

Hwang, W.Y. & Hu, S.S. (2013) 
 

Syftet var att låta eleverna jobba med ett virtuellt 

klassrum indelade i en kontrollgrupp. Resultatet 

jämfördes sedan med en kontrollgrupp.  

x   x x  x    58    4-5 

Hwang, W.-Y., Su, J.-H., Huang, 

Y.-M., & Dong, J.-J. (2009) 
 

Syftet var att undersöka på vilket sätt ett 

tredimensionellt datorprogram hjälpte eleverna att 

lösa geometriska problemlösningsuppgifter.   

x   x       23    5-6 

Lowrie, T & Kay, R. (2001) 
 

Syftet var att ta reda på i vilka 

matematikuppgifter elever väljer att använda 

visuella representationer.  
      x x   112    5-6 

Wang, T.L. & Yang, D.C. (2016) 
 

Syftet var att jämföra hur geometri används och 

presenteras i fem olika länders läroböcker, 

kopplat till ländernas resultat på internationella 

matematiktester.  

x        x  0  x  - 

Wong, W.-K., Yin, S.-K., Yang, 

H.-H., & Cheng, Y.-H. (2011) 
 

Syftet var att studera hur elever använde och 

gynnades av ett virtuellt visuellt datorprogram vid 

namn ”Mr Geo”   

x     x     96  x  9 

Yang, D., Tseng, Y., & Wang, T. 

(2017) 
 

Syftet var att jämföra geometriska problem i fyra 

olika länders matematikböcker. 
x        x  0  x  - 

Zhang, D., Ding, Y., Stegall, J., 

MO, L. (2012) 
 

Syftet var att undersöka effekter av hjälpmedlet 

”Visual-Chunking” hos elever med 

matematiksvårigheter. 

     x     4    2 



33 
 

10.2 Bilaga B – Sökordstabell 
 

Sökmotor Sökord Avgränsningar Träffar Urval 1 Urval 2 

OneSearch Drawing AND problem-

solving AND geometry 

Endast artiklar, 

peer-reviewed 

1997 - - 

” Drawing AND problem-

solving AND geometry 

Endast artiklar, 

peer-reviewed 

830 - - 

“ “visual representation “ 

AND geometry AND 

problem-solving  

Endast artiklar, 

peer-reviewed 

212 - - 

“ “visual representation” 

AND geometry AND 

problem-solving AND 

(“elementary school” OR 

“primary school”) 

Endast artiklar, 

peer-reviewed 

55 10 5 

 

Databas Sökord Avgränsningar Träffar Urval 

1 

Urval 2 

ERIC drawing peer-reviewed 15,597 - - 

” drawing AND mathematics peer-reviewed 980 - - 

” drawing AND mathematics 

AND geometry 

peer-reviewed 115 - - 

” drawing AND mathematics 

AND geometry AND 

problem-solving 

peer-reviewed 22 - - 

” pictures AND mathematics 

AND geometry AND 

problem-solving 

peer-reviewed 5 - - 

“ visual representation peer-reviewed 777 -  

“ visual representation AND 

geometry AND problem-

solving  

peer-reviewed 6 1 1 

“ visual* AND geometr* 

AND problem* 

peer-reviewed 204 -  

“ problem* AND visual* 

AND geometr* AND 

(elementary* OR primary*) 
 

peer-reviewd 53 6 2 
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Databas Sökord Avgränsningar Träffar Urval 

1 

Urval 2 

SwePub drawing Refereegranskat 

+ övrigt 

vetenskapligt 

3169 + 

1600 

- - 

 drawing AND problem-

solving 

Refereegranskat 

+ övrigt 

vetenskapligt 

23 + 14 - - 

 drawing AND problem-

solving AND geometry 

Refereegranskat 

+ övrigt 

vetenskapligt 

- - - 

 drawing AND problem-

solving AND elementary 

Refereegranskat 2 - - 

 visual representation Refereegranskat 

+ övrigt  

vetenskapligt 

350 + 

264 

- - 

 visual representation AND 

problem-solving 

Refereegranskat 

+ övrigt 

vetenskapligt 

2 + 2 - - 

 Visualization AND 

problem-solving 

Refereegranskat 

+ övrigt 

vetenskapligt 

15 + 9 - - 

 visuella representationer Refereegranskat 

+ övrigt 

vetenskapligt 

3 + 16 - - 

 Visual* AND geometr* 

AND problem* 

Refereegranskat 

+ övrigt 

vetenskapligt 

62 + 61 - - 

 Visual* AND geometr* 

AND problem* AND math* 

Refereegranskat 

+ övrigt 

vetenskapligt 

11 + 19 1 - 
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10.3 Bilaga C – Temaöversikt 
Denna bilaga visar hur vi genomförde ”urval 2” utifrån de teman vi hade valt. Rödmarkerade källor är 

bortplockade medan källorna i svart är de källor vi valde att använda i litteraturstudien. 

 

Svårigheter/Missuppfattningar: 
The Effect of Visual-Chunking-Representation Accommodation on Geometry Testing for Students with 

Math Disabilities 

 

Understanding of Selected Geometric Concepts by Pupils of Pre-Primary and Primary Level Education 

 

The Study of the Unknown: Taking Geometry to New Dimensions 

 

Uppgifter/Undervisning: 
A Study of Multi-Representation of Geometry Problem Solving with Virtual Manipulatives and 

Whiteboard System 

 

Using Computer-Assisted Multiple Representations in Learning Geometry Proofs 

 

A Comparative Study of Geometry in Elementary School Mathematics Textbooks from Five Countries 

 

A Comparison of Geometry Problems in Middle-Grade Mathematics Textbooks from Taiwan, 

Singapore, Finland, and the United States 

 

Using Representations in Geometry: A Model of Students' Cognitive and Affective Performance 

 

Traces of Mathematical Facts and Students’ Understanding of the Concept `Quadrilateral´ 

 

The role of visual representations for structuring classroom mathematical activity 
 

A comparison of Korean and American secondary school textbooks: the case of quadratic equations 

 

Developing a Network of and for Geometric Reasoning  

 

A CROSS-NATIONAL COMPARATIVE STUDY OF FIRST- AND FOURTH-GRADE MATH 

TEXTBOOKS BETWEEN KOREA AND THE UNITED STATES 

 

Fördelar med visuella representationer: 

Relationship Between Visual and Nonvisual Solution Methods and Difficulty in Elementary 

Mathematics 

 

Analysis of Peer Learning Behaviors Using Multiple  

 

Representations in Virtual Reality and Their Impacts on Geometry Problem Solving. 

 

Strategier: 
Improving seventh grade students’ learning of ratio and proportion: The role of schema-based instruction 

 

Mathematical problem solving and learning mathematics: What we expect students to obtain 

 

Representational systems, learning, and problem solving in mathematics 
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