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Sammanfattning Utifrån våra erfarenheter, litteratur och forskningslitteratur upplever 

vissa lärare att delar av geometri är svårt att undervisa om. De upplever 

också att de läromedel som finns har begränsningar att vara ett stöd i att 

utveckla deras undervisning. Forskning och annan litteratur vi tagit del 

av beskriver att det förekommer att elever inte får tillräckligt med 

undervisning för att kunna bedriva matematiska samtal om geometriska 

objekt, kunna relatera objekten till varandra och sätta in dem i olika 

kontexter. Vissa elever har även svårigheter med att problematisera och 

konstruera geometriska objekt. Med dynamisk geometri och 

användning av digitala verktyg kan eleverna få mer tid åt att utveckla 

förståelse för hur geometriska objekt konstrueras. Syftet med 

litteraturstudien är att sammanställa hur forskning beskriver 

undervisning i ämnet geometri med stöd av digitala verktyg, och mer 

specifikt, att besvara frågeställningen: Hur kan geometriundervisningen 

enligt forskning utvecklas med stöd av digitala verktyg? För att besvara 

frågeställningen och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, 

analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om användning av 

digitala verktyg i geometriundervisningen. Vårt resultat visar att digitala 

verktyg möjliggör utforskande arbetssätt, social interaktion och ökar 

vissa elevers motivation och engagemang samt att en del elevers van 

Hiele-nivå i geometriskt tänkande ökar i samband med användning av 

digitala verktyg i undervisningen. Slutligen diskuterar vi didaktiska 

implikationer såsom att digitala verktyg kan bidra till ett utforskande 

arbetssätt och öka elevers engagemang och motivation. Andra 

implikationer är att alla skolor inte har tillgång till digitala verktyg och 

att tekniska problem kan uppstå vid användning av dessa vilket kan leda 

till att undervisningstiden minskar. Som förslag till vidare forskning ser 

vi en möjlighet att undersöka hur skapande och visande av videoklipp 

påverkar elevers lärande i geometri. 
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Abstract 

Based on our experiences, literature and research literature, some teachers experience that 

certain parts of the subject geometry are difficult to teach about. They also experience that the 

teaching aids are not sufficient enough for developing their teaching. The research we 

mentioned is that some students do not get enough teaching to be able to conduct mathematical 

conversations about geometric objects, to relate the objects to each other and insert them into 

different contexts. Some students also have difficulties in problematizing and constructing 

geometric objects. With dynamic geometry and the use of digital tools, students can have more 

time to develop their understanding of geometric objects being constructed. The aim of this 

literature study is to compile how research describes teaching the subject geometry with the 

support of digital tools, and more specifically, to answer the question: How can teaching in 

geometry, according to research, be developed by using digital tools? To answer the question 

and achieve the aim of the study, we have systematically presented, analyzed and compiled 

scientific studies on the use of digital tools in the teaching of geometry. Our results show that 

digital tools enable exploratory working methods, social interaction and increase some 

students' motivation and commitment, and that some students van Hiele-level in geometric 

thinking increase while using digital tools. Finally, we discuss didactic implications such as 

that digital tools contribute to an exploratory approach and increase students' involvement and 

motivation. Another implication is that all schools do not have access to digital tools and that 

technical problems can arise when using these, which can lead to a reduction of teaching time. 

As a proposal for further research, we see an opportunity to look at how the creation and display 

of video clips affect pupils' learning in geometry. 

 

Keywords: Digital tools, elementary school, geometry, mathematics, student learning, teaching 
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Förord 

Syftet med litteraturstudien är att sammanställa hur forskning beskriver undervisning i ämnet 

geometri med stöd av digitala verktyg, eftersom vi, utifrån våra erfarenheter, anser att digitala 

verktygs inflytande i geometriundervisningen kan öka. Dagens generation av elever har nästan 

alla vuxit upp i det digitala samhället och är vana vid mobiltelefoner, lärplattor, datorer och 

applikationer i sin vardag. Det vi har reflekterat över är att skolorna vi har undervisat på saknar 

till viss del tillgång till digitala verktyg. De skolor och dess lärare som erbjuder en lärplatta till 

varje elev har, enligt vår erfarenhet, inte heller den utbildning och kunskap att använda 

verktygen på ett sätt som i undervisningssituationer i tillräcklig stor utsträckning utmanar 

elever. Vi upplever att elever inte uppmuntras att använda lärplattor, applikationer och internet 

i skolan på samma sätt som de används i deras vardag. Därför tror vi att skolans undervisning 

i geometri med stöd av digitala verktyg kan öka och att kvaliteten vid användandet av verktygen 

kan förbättras. 

 

Vi skulle vilja tacka våra handledare Annette Johnsson och Bo Nurmi, som har väglett och 

stöttat oss genom det här arbetet. Vi skulle även vilja rikta ett stort tack till kontaktpersoner på 

Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) som har hjälpt oss med att leta efter 

forskning och annan litteratur för området och även gett goda idéer. Slutligen skulle vi vilja 

tacka varandra för allt stöd och gott samarbete, som tillslut resulterade i en litteraturstudie. 

Arbetet har genomförts gemensamt. Vi har läst och diskuterat artiklar tillsammans. Vidare har 

arbetet skrivits online via Google Docs, där vi har kunnat ha en gemensam process genom hela 

arbetet.  

Amanda Cajander & Sanela Glamocic 
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1.  Bakgrund 

Under kapitlet bakgrund presenteras förförståelse och argument för undervisning i geometri, 

bland annat inom geometriska objekt, där både geometriska figurer och geometriska kroppar 

ingår. Vidare presenteras syfte och centralt innehåll ur kursplanen i matematik för årskurs 4-6 

i skolans Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). 

Avslutningsvis beskrivs problemområdet under en egen rubrik innan syfte och frågeställning 

för litteraturstudien presenteras. De digitala verktyg som vi kommer att ta upp i litteraturstudien 

är datorer, lärplattor, interaktiva tavlor, applikationer och datorprogram.  

1.1. Förförståelse och argument för studien 

Den verksamhetsförlagda utbildningen har väckt vårt intresse för geometriundervisningen och 

har gett oss möjligheten att upptäcka problemområden. En av de största upptäckterna som vi 

har gjort är att vissa elever har svårt att koppla geometriska objekt till verkligheten. Geometri 

är ett ämne som belyses i andra skolämnen och i verkligheten, i princip allt runt omkring oss 

har en koppling till geometrin (Ahlberg, 1989). Vidare menar författaren att elever kommer att 

ha enklare för att använda matematiken i vardagen om de inspireras till att leta efter 

geometriska mönster. I Lgr11 står det att elever ska kunna se sammanhang mellan matematiken 

och verkligheten för att kunna använda sina kunskaper (Skolverket, 2018). Utifrån egna 

upplevelser under den verksamhetsförlagda utbildningen noterade vi att digitala verktyg, i vårt 

fall filminspelning av geometriska objekt i en livsmedelsbutik, väckte intresset hos eleverna 

och engagerade dem i att undersöka geometriska objekt. Trots medveten verklighetsanknytning 

i undervisningen, hade eleverna fortfarande svårt att se bortom ramarna från hur ett “klassisk” 

rätblock ser ut och hur de ska kunna hitta geometriska objekt i verkligheten.  

  

Dahlberg (2018) skriver att regeringen har beslutat att varje kommun ska utveckla och satsa på 

digitala verktyg då de börjar ta större del i samhället och även i skolan. Vidare menar författaren 

att det innebär att det är hög tid att utveckla kunskapen om digitala verktyg och hur de kan 

gynna undervisningen i skolan. I och med att lärare ska undervisa med hjälp av digitala verktyg 

är det viktigt att veta hur de ska använda dessa verktyg för att inte hamna i fallgropar (Dahlberg, 

2018). Vi har därför valt att göra en litteraturstudie för att ta reda på vad forskning säger om 

undervisningen i geometri med stöd av digitala verktyg.   
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Utifrån egna erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen upptäcktes brister i 

undervisningen i geometri och läromedel. Vissa lärare som har observerats under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har undervisat i geometri till största del utifrån läromedel, där 

eleverna till stor del har identifierat geometriska objekt och beräknat omkrets och area. 

Holmberg (2011) som har varit delaktig i matematikutveckling i Göteborg har genomfört en 

enkätundersökning som berör undervisningen i geometri. Enkätundersökningen visade att fler 

än hälften av lärarna som svarade på enkäten upplevde att de inte har tillräcklig kunskap för att 

undervisa i geometri. Vidare redovisar Holmberg (2011) att för få eller inga lärare i 

undersökningen undervisar i geometri genom att sätta geometriska objekt i relation till varandra 

eller genom laborativ undervisning där elever får utforska geometriska objekt. Författaren 

skriver att läromedel inte uppmuntrar alla elever att arbeta med och undersöka geometriska 

figurer, konstruera geometriska kroppar eller sätta dem i relation till varandra. Det som elever 

får arbeta med i läromedlen är att namnge geometriska objekt eller beräkna olika typer av mått 

som area, omkrets, volym och skala (Holmberg, 2011).  

  

Sinclair och Bruce (2015) har utifrån ett flertal studier upptäckt att det förekommer att elevers 

kunskaper i geometri är låga. De beskriver forskning som har observerat matematiklärare och 

identifierat att geometriundervisning får mindre uppmärksamhet än andra delar inom 

matematiken. Clements och Sarama (2011) redogör för studier i Nordamerika som har visat att 

just geometriundervisning får minst uppmärksamhet av alla delar i matematiken. McClintock, 

Jiang och July (2002) har skrivit en artikel som bygger på ett flertal studier. Dessa var 

kvalitativa studier som undersökte elever i mellan- och högstadiet och deras geometriska 

kunskap, specifikt elevers visualiseringsförmåga av tredimensionella objekt. Ett problem som 

de identifierade var att missförstånd uppstod när tredimensionella verkliga objekt 

representerades tvådimensionellt, som exempelvis i läroböcker. Forskarna skriver även om 

digitala verktyg, som The Geometer´s Sketchpad som är världens ledande programvara för 

undervisning i matematik. Programvaran ger studenter på alla nivåer, från tredje klass till 

gymnasiet, ett konkret och visuellt sätt att lära sig matematik vilket ökar deras engagemang, 

förståelse och prestation (The Geometer's Sketchpad, 2018). Användning av The Geometer´s 

Sketchpad ger en positiv effekt på elevers lärande av tredimensionella objekt (McClintock, 

Jiang & July, 2002). Vidare menar forskarna att till skillnad från traditionell 

undervisningsmetod med läroböcker kan digitala verktyg ge dynamiska tvådimensionella 

representationer av tredimensionella objekt.  
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Lingefjärd och Holmquist (2005) har skrivit en artikel om dynamisk geometri och lyfter en 

svårighet som visar sig i att det är tidskrävande när geometriska objekt konstrueras med papper 

och penna. Vidare menar författarna att det här problemet kan lösas genom att konstruera 

geometriska objekt via program på datorn. Genom att arbeta i ett datorprogram istället för med 

papper och penna kan mer tid läggas åt att utveckla förståelse för geometriska objekt som 

konstrueras (Lingefjärd & Holmquist, 2005). Kosa och Karakus (2010) genomförde en studie 

där de undersökte om programmet Cabri 3D är ett användbart verktyg i 

geometriundervisningen. Forskarna skriver att det undervisas mer om tvådimensionella objekt 

än om tredimensionella objekt. Det här leder till att problem uppstår när elever behöver 

visualisera tredimensionella objekt. Skolverket genomförde en uppföljning av användning av 

IT samt kompetens i IT under 2015 (Skolverket, 2016). Resultatet visade att IT används i 

mindre omfattning i matematik i jämförelse med andra ämnen trots att användningen har ökat 

sedan den senaste uppföljningen. Ett annat problem som uppkom var att lärarna fortfarande 

hade ett stort kompetensutvecklingsbehov gällande IT-användning även om deras kompetens 

hade ökat sedan undersökningen 2012. Det poängterades att en tredjedel av alla rektorer ansåg 

att de inte har tillräcklig kunskap för att genomföra ett IT-strategiskt arbete, vilket kan skapa 

problem när rektorerna ska leda skolans utveckling framåt. Skolverket (2016) skriver även att 

undersökningen Programme for International Student Assessment (PISA) visade under 2012 

att det fanns samband mellan elevers IT-användning och deras resultat i matematik. De elever 

som hade låga resultat visade sig vara de elever som använder digitala verktyg i större mängd 

både i skolan och utanför skolan. Förklaringen till det här menar de är att det finns en 

kunskapsbrist i hur digitala verktyg ska användas för att det ska gynna elevers lärande.   

1.2. Kursplanen i matematik för åk 4-6 

Syftet med undervisningen i ämnet matematik är bland annat att elevers intresse för matematik 

utvecklas. Syftet är även att elever utvecklar förmågan att använda matematiken i såväl 

vardagliga sammanhang som under matematikundervisningen i skolan (Skolverket, 2018). 

Vidare läser vi i styrdokumentet att undervisningen likaså ska bidra med att utveckla elevers 

digitala kompetenser då de ska få möjlighet att använda digitala verktyg som lärplattor, datorer 

och interaktiva tavlor. Digitala verktyg är ett hjälpmedel som elever kan använda under olika 

delar av matematiken för att räkna, undersöka, presentera och tolka (Skolverket, 2018). 
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I litteraturstudien utgår vi ifrån ett problemområde som har en förankring i det centrala 

innehållet för delen geometri i matematik ur läroplanen:  

  

● Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, 

trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. 

Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

● Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning. 

● Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.  

● Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, 

volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. (Skolverket, 2018, s. 57) 

1.3. Van Hieles utveckling av geometriskt tänkande 

Hedrén (1992) skriver om Dina van Hiele och Pierre van Hiele och de fem nivåer som de har 

skapat. Författaren skriver att en del elever kan vara medvetna om att deras värld är uppbyggd 

och baserad på geometriska objekt och kunna de mest väsentliga begreppen för dessa. Medan 

andra elever kan koppla samman olika geometriska kroppar samt förstå hur de är uppbyggda 

av geometriska figurer. Dina van Hiele och Pierre van Hiele har studerat elevers tänkande i 

geometri och utefter det skapat fem nivåer som elever följer för att öka sin tankeprocess 

(Hedrén, 1992). Grundläggande för dessa nivåer är att alla elever börjar på nivå ett och sedan 

successivt tar sig till nästa nivå. Ingen nivå kan hoppas över men det är inte heller säkert att 

alla elever når högsta nivån.  

 

De fem nivåer beskrivs på följande sätt och översättningen är tagen från antologin Geometri 

och statistik (Hedrén, 1992):    

1. “Igenkänning (visualisering). Eleven lär sig vissa termer och känner igen en geometrisk 

figur som en helhet. Eleven tar ingen hänsyn till figurens delar. En elev på denna nivå̊ 

kan till exempel känna igen en bild av en rektangel men är i allmänhet inte medveten 

om några egenskaper hos rektangeln, som t ex att den har parallella sidor. Eleven liknar 

lika gärna rektangeln med t ex en dörr eller en fönsterruta.  

2. Analys. Eleven kan analysera egenskaper hos figurer empiriskt genom att vika papper, 

mäta, rita på rutat papper eller använda geobräde. På denna nivå kan eleven inse att 

motstående sidor hos en rektangel är parallella och kongruenta men hon kan ännu inte 



9 

se sambandet mellan rektanglar eller kvadrater och rätvinkliga trianglar. Hon vet heller 

inte att en kvadrat kan ses som en rektangel eller som en romb.  

3. Abstraktion. Eleven kan logiskt ordna figurer, tex alla kvadrater är rektanglar, men alla 

rektanglar är inte kvadrater. Hon förstår de inbördes sambanden mellan figurer och 

inser vikten av korrekta definitioner. Även om hon förstår sambandet mellan mängden 

av kvadrater och mängden av rektanglar samt mellan mängden av rektanglar och 

mängden av parallellogrammer, kan hon inte härleda varför t ex diagonalerna i en 

rektangel är kongruenta. Hon förstår inte deduktionens roll i geometrin. 

4. Deduktion. Eleven förstår vikten av deduktion och den roll axiom, satser och bevis 

spelar i geometrin. På denna nivå kan eleverna använda axiom för att bevisa påståenden 

om t ex rektanglar och trianglar, men hennes tänkande är i allmänhet inte så precist att 

hon förstår nödvändigheten av axiom.   

5. Stringens. Eleven förstår vikten av precision, när man arbetar med geometrins grunder, 

som t ex Hilberts axiomsystem för geometrin. Hon kan utveckla en teori utan 

användning av konkreta föremål. Hon kan tex analysera och jämföra euklidisk och icke-

euklidisk geometri” (Hedrén, 1992, s. 28). 

Förutom dessa fem nivåer föreslog forskarna Clements och Battista (1992) en nivå som de 

kallade för nivå noll (förkännande). Nivån skapades för att kategorisera elever som inte kan 

skilja mellan olika geometriska figurer eftersom de endast lägger märke till en del av de 

geometriska figurers visuella egenskaper. Hedrén (1992) trycker på vikten av att den lärare 

som lär ut undervisar efter de nivåer som elever befinner sig i. Författaren poängterar även att 

eleverna i klassen kan befinna sig på olika nivåer vilket läraren måste anpassa sin undervisning 

efter. Eleverna i klassen kan ha olika bilder av vad olika geometriska objekt innebär och vilka 

regler som representerar dem. Det ska också påpekas att en elev kan befinna sig på flera olika 

nivåer beroende på vilket område inom geometrin läraren undervisar i. I litteraturstudien 

kommer nivå noll till två att beröras på grund av att forskningen som behandlas anser att elevers 

förväntade nivå i årskurs 4-6 är högst nivå två.  

1.4. Problemområde 

Den här studien av tidigare forskning och annan litteratur görs i avsikt att skapa en möjlighet 

för lärare att utveckla kunskap om geometri och lärares undervisning med stöd av digitala 

verktyg. En del lärare upplever att vissa delar av geometrin är svåra att undervisa om 

(Holmberg, 2011). Vidare menar författaren att vissa lärare även upplever att de läromedel som 
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finns har begränsningar att vara ett stöd i att utveckla deras undervisning. Flertalet studier har 

visat att det förekommer att elevers kunskaper i geometri är låga och att 

geometriundervisningen får mindre undervisningstid än andra delar av matematiken (Sinclair 

& Bruce, 2015). Vissa elever får inte tillräckligt med undervisning för att kunna bedriva 

matematiska samtal om geometriska objekt, kunna relatera objekten till varandra och sätta in 

dem i olika kontexter. Det förekommer även att elever har svårigheter med att problematisera 

och konstruera geometriska objekt (McClintock, Jiang & July, 2002). Undervisningen i 

geometri ger inte tillräckligt med möjlighet för elever att utforska och konstruera geometriska 

objekt. När möjligheten väl ges är det med papper och penna. Det här är tidskrävande vilket 

leder till att vissa elever inte får tillräckligt med tid för att lära sig om objekten (Lingefjärd & 

Holmquist, 2005). Med dynamisk geometri och användning av digitala verktyg kan elever få 

mer tid åt att utveckla förståelse för geometriska objekt som konstrueras (McClintock, Jiang & 

July, 2002). Idag används digitala verktyg i en mindre omfattning i matematik än i andra ämnen 

samt att det finns en kunskapsbrist i hur digitala verktyg ska användas (Skolverket, 2016). 

1.5. Syfte och frågeställning 

Syftet med litteraturstudien är att sammanställa hur forskning beskriver undervisning i ämnet 

geometri med stöd av digitala verktyg. 

  

Frågeställningen lyder därmed: 

● Hur kan geometriundervisningen enligt forskning utvecklas med stöd av digitala 

verktyg? 
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2.  Metod 

Under kapitlet metod presenteras först sökstrategi med tillhörande söktabell. Där beskrivs vilka 

databaser och vilka sökord som har använts samt vilka avgränsningar som har gjorts. Vidare 

presenteras urvalet av artiklar som nåddes via vår söksträng. Motivering ges för val och 

sortering av artiklar samt hur många artiklar som kommer att redovisas i resultatet. Slutligen 

beskrivs hur datamaterialet har analyserats. 

2.1. Sökstrategi 

Utifrån undervisning i ämnet geometri med stöd av digitala verktyg kom vi fram till olika 

sökord som testades i databaserna Education Resources Information Center (ERIC, 

eric.ed.gov), SwePub (swepub.kb.se) och Libris (libris.kb.se). Dessa databaser valdes för att 

kunna göra systematiska sökningar och få tillgång till både svensk forskning via SwePub och 

Libris samt internationell forskning via ERIC. Olika sökord testades fram tills sökningen gav 

relevanta artiklar för undervisning i ämnet geometri med stöd av digitala verktyg. Relevant 

söksträng för databasen ERIC blev därmed: ”elementary school” AND geometry AND 

”educational technology”. I samband med sökningen gjordes avgränsningar på peer-reviewed, 

publiceringsår och språk. Endast artiklar som publicerats mellan 2010-2018 söktes eftersom 

äldre forskning inte skulle vara relevant för litteraturstudien då digitala verktyg har använts 

mer under senare år. Vidare sökte vi artiklar som var skrivna på engelska på grund av att det är 

det enda språket vi behärskar förutom svenska. Söksträngen gav 39 peer-reviewed resultat i 

databasen ERIC. 

 

Ovan nämnd söksträng fungerade inte att använda i den svenska databasen SwePub, varken på 

engelska eller med svensk översättning, vilket ledde till att nya sökord valdes. Söksträngen 

som gav oss ett relevant antal artiklar att gå igenom var: geometri* AND digital* AND skola*. 

Söksträngen gjordes med två separata begränsningar; refereegranskat och övrig vetenskap, för 

att både få fram artiklar och avhandlingar. Vi började med refereegranskat vilket gav oss 16 

träffar. Sedan användes samma söksträng med begränsning till övrigt vetenskapligt där vi fick 

fram tio träffar. I Libris gav söksträngen;  Geometri* AND digital* AND skola* tre träffar med 

avgränsning till avhandlingar. I nedan söktabell (Tabell 1) redovisar vi för de sökord som 

använts i de olika databaserna.  
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Tabell 1: Söktabell 181213 

Sökord Libris ERIC SWEPUB 

refereegranskat 

SWEPUB övrigt 

vetenskapligt 

“elementary school” AND 

geometry AND “educational 

technology” 

0 39 0 0 

Geometri* AND digital* 

AND skola* 

3  16 10 

 

För att söka vidare efter relevant forskning för litteraturstudien gjordes manuella sökningar i 

artiklarnas referenslista som hittades via den systematiska sökningen. 

2.2. Urval 

Utifrån vår sökstrategi fick vi sammanlagt 68 träffar från tre olika databaser. Nedan kommer 

vi att redovisa urvalet för dessa träffar i respektive databas.  

2.2.1. Databasen ERIC 

Sökningen i databasen ERIC gav sammanlagt 39 resultat som är peer-reviewed. Det första 

urvalet gjordes genom att läsa abstract och en mindre del av introduktionen i de fall där abstract 

inte räckte till för att få förståelse för artikeln. I vissa fall var varken abstract eller 

introduktionen tillräckliga vilket ledde till att en större del av artikeln lästes. Vi noterade att 

titeln på artiklarna och deras innehåll kunde skilja sig åt och vara vilseledande. En texts titel 

kunde ge indikationer på att den skulle vara relevant för vår frågeställning medan abstrakten 

visade att textens innehåll var irrelevant. Artiklar som var baserade på en undersökning på 

gymnasieskolan eller lärare istället för elever i grundskolan valdes bort på grund av fel 

målgrupp. Det fanns inte tillräckligt mycket forskning som var baserad på årskurs 4-6 vilket 

ledde till att även studierna som var gjorda på årskurs 1-3 valdes att granskas. Artiklar där 

innehållet inte var relevant för vår forskningsfråga och nivån på matematiken var för hög och 

därför inte kunde appliceras på vår målgrupp valdes också bort. Ett flertal artiklar var inte 

tillgängliga online eller var publicerade på hemsidor som vi inte har tillgång till. Innan vi valde 

att sortera bort dessa artiklar gjordes sökningar efter dem i sökfunktionen OneSearch som vi 

har tillgång till via Högskolan i Halmstad Högskolebiblioteket. I de fall där artiklarna ändå inte 

hittades gick vi vidare med att söka efter artiklarna i sökfunktionen Google Scholar. Fann vi 

inte artiklarna där valde vi att avsluta sökandet.  
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Av 39 resultat i ERIC valdes 21 artiklar för vidare läsning. Det andra urvalet gjordes genom 

att granska och läsa dessa 21 utvalda artiklar och se över om de kunde besvara vår 

forskningsfråga. En del artiklar valdes bort på grund av sina otillräckliga resultat då vi hade 

behövt mer beskrivning om vad studien resulterade i för att kunna besvara vår frågeställning. 

Även här sorterade vi bort artiklar som hade gjort studier på högre nivå, som gymnasieelever, 

lärarstudenter eller lärare. Några artiklar kom inte fram till något konkret resultat vilket gjorde 

att artiklarna var irrelevanta för oss. Av dessa 21 artiklar som hade granskats valdes slutligen 

åtta artiklar ur internationell forskning från databasen ERIC. Vidare gjordes manuella 

sökningar i artiklarnas referenslista som hittades under den systematiska sökningen i ERIC och 

slutligen fann vi en artikel som kunde besvara vår forskningsfråga.  

2.2.2. Databasen SwePub 

I databasen SwePub fick vi sammanlagt 16 refereegranskade träffar och tio övrigt 

vetenskapliga träffar. Av de 16 refereegranskade var åtta tidskriftsartiklar och åtta 

konferensbidrag. Av de tio övriga vetenskapliga träffarna var fyra doktorsavhandlingar, fyra 

licentiatavhandlingar och två bokkapitel. Det som valdes att läsas var åtta tidskriftsartiklar, fyra 

doktorsavhandlingar och fyra licentiatavhandlingar eftersom endast artiklar och avhandlingar 

var relevanta för litteraturstudien. Alla sorterades dock bort eftersom de inte hade koppling till 

vårt syfte och vår forskningsfråga. De sorterades även bort eftersom studierna var gjorda på fel 

åldersgrupp. I databasen Libris fick vi sammanlagt tre träffar som sorterades bort i urvalet 

eftersom de inte svarade på vår frågeställning. Målgruppen på undersökningarna var heller inte 

i linje med vår målgrupp årskurs 4-6 eller närliggande årskurser.  

2.2.3. Övriga databaser 

Efter många försök att hitta svenska artiklar i SwePub, Libris och Google Scholar utan resultat 

tog vi kontakt med ett flertal kontaktpersoner på NCM som vi fått rekommenderade att 

kontakta. Inte heller den här gången fick vi tag i några svenska artiklar och fick även 

information från NCM om att det inte fanns några svenska studier som har undersökt effekten 

av digitala verktyg i matematikundervisningen när det gäller elevers lärande. Med svenska 

artiklar menas både artiklar som är skrivna på svenska och artiklar som är skrivna av svenska 

forskare. En forskningsöversikt för Skolforskningsinstitutet hade gjorts och inga svenska 

studier dök upp. Vi valde därför att avsluta sökningen efter artiklar gjorda i Sverige och lägga 

fokus på de internationella artiklarna.  
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2.3. Analys av datamaterial 

Urvalet resulterade i att vi fick fram sammanlagt åtta internationella artiklar via systematisk 

sökning i databasen ERIC och en internationell artikel via manuell sökning. Dessa nio artiklar 

lästes och granskades av båda parterna. Fokus lades på att läsa, granska och analysera resultaten 

i studierna. Vidare lades resultaten i relation till litteraturstudiens syfte och frågeställning för 

att kontrollera relevans. Resultaten i dessa nio artiklar sammanfattades i samband med 

granskningen och analysen för att se vilka kopplingar dessa artiklar har till varandra. En 

artikelöversikt (Bilaga A) och en tabell över resultataspekter gjordes med de artiklar som var 

relevanta för vårt resultat. Tabellen nedan över resultataspekter (Tabell 2) visar de 

resultataspekter som vi kom fram till och samband mellan artiklarna.  

 

Tabell 2: Resultataspekter 

Artikelförfattare Digitala verktyg 

möjliggör utforskande 

arbetssätt i geometri 

Digitala verktyg möjliggör 

social interaktion och ökar 

elevers motivation och 

engagemang i geometri 

Utveckling av elevers 

van Hiele-nivå i 

geometriskt tänkande 

med hjälp av digitala 

verktyg 

Chew & Lim (2013)   X 

Dalton & Hegedus 

(2013) 

 X  

Kaur (2015) X   

Lin et al. (2011)  X  

Niemi et al. (2018)  X  

Otálora (2016) X   

Seloraji & Eu (2017) X   

Tieng & Eu (2014)   X 

Yi & Eu (2016) X   

 

Utifrån artikelöversikten, resultataspekterna och sammanfattningarna av resultaten hittade vi 

våra tre kategorier. Våra kategorier blev därmed:  

(1) Digitala verktyg möjliggör utforskande arbetssätt i geometri 

(2) Digitala verktyg möjliggör social interaktion och ökar elevers motivation och 

engagemang i geometri 

(3) Utveckling av elevers van Hiele-nivå i geometriskt tänkande med hjälp av digitala 

verktyg  
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3.  Resultat 

Under kapitlet resultat presenteras de valda artiklarnas resultat som ger en beskrivning av det 

samlade forskningsläget av de artiklar som vi har analyserat inom geometriundervisningen med 

stöd av digitala verktyg. Resultatet är uppdelat utefter de tre kategorier vi fann under metoden. 

I kategorin, digitala verktyg möjliggör utforskande arbetssätt i geometri, beskriver vi hur elever 

kunde utforska geometriska objekt i arbetet med digitala verktyg utifrån forskningens resultat. 

De kunde exempelvis använda olika funktioner i programvaror för att utveckla kunskap om 

tvådimensionella och tredimensionella objekt. I kategorin, digitala verktyg möjliggör social 

interaktion och ökar elevers motivation och engagemang i geometri, redogör vi för utifrån 

forskningens resultat hur elever kunde samarbeta med varandra när de arbetade med digitala 

verktyg. Vidare skriver vi om hur digitala verktyg påverkade elevers motivation och 

engagemang. I kategorin, utveckling av elevers van Hiele-nivå i geometriskt tänkande med 

hjälp av digitala verktyg, presenterar vi forskningens resultat som visade att elevers van Hiele-

nivå ökade i samband med arbetet med digitala verktyg. Vidare skriver vi även utifrån 

forskning hur stor effekt digitala verktyg gav i jämförelse med traditionell undervisningsmetod. 

Slutligen görs en sammanfattning av resultatet och litteraturstudiens frågeställning besvaras. 

3.1. Digitala verktyg möjliggör utforskande arbetssätt i geometri 

Otálora (2016) har gjort en kvalitativ studie där 13 elever (7-8 år) från fem olika klasser från 

en skola i USA använde programvaran The Geometer´s Sketchpad på en lärplatta. I studien var 

eleverna indelade i mindre grupper. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer 

och observationer. Observationerna spelades in med eleverna under tiden de genomförde 

uppgifterna på lärplattor. Resultatet av undersökningen visade att eleverna kunde arbeta på ett 

mer utforskande sätt. Eleverna kunde utforska geometriska figurer med olika verktyg som 

programmet erbjuder. Med programmet visade det sig att eleverna i undersökningen kunde 

använda drag-funktionen där de kunde göra olika rörelser som att vrida, ändra storlek och 

förflytta. Det ledde till att eleverna kunde identifiera relationer mellan trianglar och skapa 

förståelse för likformiga och kongruenta trianglar. Forskaren Kaur (2015) har gjort en kvalitativ 

studie på 24 elever (7-8 år) och två lärare från en skola i Kanada. Studien är genomförd under 

sju månaders tid och baserad på videoinspelningar och observationer. Kaur undersökte hur 

eleverna kunde använda potentialen i dynamiska geometriska miljöer för att utveckla en 

förståelse och resonemang om egenskaper samt beteenden hos olika trianglar. Forskaren 

undersökte med samma programvara som Otálora använde i sin studie, The Geometer´s 
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Sketchpad. Även Kaur (2015) skriver i sitt resultat att när eleverna arbetade på ett utforskande 

arbetssätt kunde det leda till att de upptäckte samband och relation mellan olika delar i 

geometriska objekt. Utifrån elevernas utforskande arbetssätt kunde de gå vidare till att 

demonstrera sina kunskaper för varandra (Otálora, 2016). De digitala verktygen gav möjlighet 

för eleverna att kunna utföra olika drag-funktioner i programmet som de kunde använda när de 

förklarade för varandra. Vidare kunde eleverna i studien använda sina kunskaper som de 

åstadkom till att applicera dem på andra problem. Genom att eleverna fick utforska, 

demonstrera och applicera sina kunskaper visade det på att de utvecklade sitt lärande via 

funktioner i The Geometer´s Sketchpad (Otálora, 2016). 

  

Seloraji och Eu (2017) genomförde en kvalitativ och kvantitativ studie baserad på 

observationer och tester på 24 elever i årskurs ett på en internationell skola i Malaysia. Eleverna 

testade att arbeta med datorprogrammet GeoGebra. GeoGebra är en dynamisk och interaktiv 

matematisk miljö för alla undervisningsnivåer som samlar geometri, algebra, kalkylblad, 

grafritning, statistik och analys i ett lättanvänt paket (GeoGebra, 2018). Eleverna delades in i 

tre grupper utifrån deras förmåga samt i kontroll- och experimentgrupp (Seloraji & Eu, 2017). 

I studien genomfördes ett för-test innan användningen av programvaran och i slutet fick 

eleverna göra ett efter-test. Studien visade på ett resultat där eleverna inte föredrog traditionell 

undervisning eftersom de inte kunde rita geometriska objekt korrekt för hand med räta linjer 

och korrekta vinklar. Seloraji och Eu (2017) resultat visade att användning av GeoGebra 

gynnade elevernas lärande då de utvecklade reflektionsförmågan. Forskningen visade i sitt 

resultat att även traditionell undervisningsmetod gav effekt på elevers reflektionsförmåga, dock 

visade forskningen att bättre resultat kunde nås via användning av programmet GeoGebra. 

Resultaten från för-testet förbättrades i efter-testet när eleverna använde programmet. Yi och 

Eu (2016) gjorde en kvantitativ studie baserad på enkätundersökning samt för- och efter-tester 

under en tvåveckorstid. Studien genomfördes med 36 elever i årskurs fyra från en skola i 

Malaysia där eleverna kunskapsmässigt låg på olika nivåer. Eleverna var uppdelade i 

experiment- och kontrollgrupp där experimentgruppen arbetade med programmet Logo 

Programing Language (Logo). Logo är ett pedagogiskt programmeringsspråk där kommandon 

för rörelse och ritning producerar en linjegrafik på exempelvis en lärplatta. Kontrollgruppen 

arbetade utefter traditionell undervisning, det vill säga med papper och penna. De undersökte 

användningen av programmet i samband med undervisningen i tvådimensionella figurer. 

Eleverna fick göra för- och efter-tester samt en enkätundersökning som endast 

experimentgruppen svarade på angående användandet av programvaran. Deras resultat av för-
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testet visade att eleverna i både experimentgruppen och kontrollgruppen låg på samma 

kunskapsnivå. Vidare redovisade de i sitt resultat att eleverna i experimentgruppen nådde bättre 

resultat på efter-testet. Studien visade på ett statistiskt signifikant resultat där eleverna i 

experimentgruppen hade högre medelvärde och lägre dataspridning i jämförelse med 

kontrollgruppen. Studiens resultat visade att utifrån enkätundersökningen upplevde 72,2% av 

eleverna i undersökningen att de kunde vara mer kreativa i konstruktionen av tvådimensionella 

figurer (Yi & Eu, 2016).  

3.2. Digitala verktyg möjliggör social interaktion och ökar elevers 

motivation och engagemang i geometri 

Lin, Shao, Wong, Li och Niramitranon (2011) gjorde en kvalitativ och kvantitativ studie på 25 

elever i årskurs sex från en skola i Taiwan där de grupperades efter deras kunskap i geometri. 

De arbetade i programmet Tangram-pussel som är ett virtuellt program för att underlätta 

inlärningen av geometri i den datorbaserade samarbetsmiljön med lärplatta. Tangram-pussel är 

ett kinesiskt pussel som består av sju bitar som ska ordnas för att matcha olika mönster 

(“Tangram”, 2018). I studien genomfördes för- och efter-tester och elevenkäter med alla elever 

i studien samt semistrukturerade intervjuer med tio elever om deras erfarenhet om 

användningen av programvaran (Lin et al., 2011). Studien visade resultat på att genom att dela 

sina arbeten i klassen och diskutera tillsammans om arbeten som de genomförde resulterade 

det i att elevers lärande gynnades (Lin et al., 2011). Utifrån forskningens resultat kunde 

klassrumsdiskussioner startas genom att dela arbeten offentligt så att alla elever hade tillgång 

till det och visade upp arbetet på den gemensamma interaktiva tavlan. Lärandet kunde utvecklas 

genom gemensamma diskussioner så att eleverna på så sätt kunde utifrån diskussionen utveckla 

den individuella kunskapen. Vidare visade studiens resultat likaså att samarbete i samband med 

användningen av Tangram-pussel minskade klyftan mellan elevernas prestationsnivåer. Dalton 

och Hegedus (2013) gjorde en kvalitativ studie på en klass med 20 elever i årskurs fyra samt 

deras lärare från en skola i USA. I studien fick eleverna arbeta i The Geometer´s Sketchpad. 

Studien var en liten del av en större undersökning som genomfördes med observationer och 

videoinspelningar. Forskarna lyfte i sitt resultat möjligheterna med att publicera gruppernas 

arbete offentligt. Det resulterade i att klassen kunde få syn på att uppgifter kan lösas på olika 

sätt. På så sätt kunde de dela sina lösningar offentligt med varandra och ta lärdom av det. 

Forskarna skriver i sitt resultat att de digitala verktygen möjliggjorde att läraren kunde visa upp 

elevernas lösningar samt titta på och föra diskussioner kring dem. Deras resultat visade att de 
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digitala verktygen möjliggjorde att läraren åstadkom en djupare diskussion i klassrummet som 

resulterade i att elevernas lärande gynnades. Däremot visade resultatet att de digitala verktygen 

inte bidrog något för det matematiska innehållet i diskussionen (Dalton & Hegedus, 2013). 

 

Lin et al. (2011) genomförde även en enkätundersökning för att ta reda på elevernas 

uppfattningar gällande arbetet med Tangram-pussel. Undersökningen visade att alla elever inte 

samarbetade och en femtedel av eleverna i undersökningen upplevde att de inte kunde vara 

delaktiga i kommunikationen med gruppmedlemmarna när en annan gruppmedlem 

dominerade. Å andra sidan kunde 70% av eleverna slutföra uppgiften i programmet och 

utveckla sin förståelse för geometriska objekt. Dock gynnade det inte alla elever då 12% var 

mindre engagerade och hade negativa åsikter om arbetssättet med programmet Tangram-

pussel. Under två månader genomförde Niemi, Niu, Vivitsou och Li (2018) en studie på 177 

elever mellan 10-11 år i Finland och Kina. Studien var både kvalitativ och kvantitativ då 

strukturerade enkäter, observationer och intervjuer genomfördes. De genomförde en enkät 

varje gång de arbetade med Digital storytelling med eleverna för att få fram deras upplevelse 

och åsikter om arbetssättet. Digital storytelling innebär att eleverna får skapa egna videoklipp 

genom att filma och redigera med hjälp av mobiltelefoner eller lärplattor. Även deras resultat 

visade negativa effekter av att arbeta med digitala verktyg då tre av sex klasser hade svårigheter 

med IT; att filma, redigera och ladda upp.  

 

Vidare visade Lin et al. (2011) resultat på att elevernas motivation och intresse för uppgifterna 

och för att lära sig ökade när de arbetade i par och i grupp med Tangram-pussel. Även Niemi 

et al. (2018) studie visade resultat på att elevernas samarbete och engagemang var höga från 

början och höjdes ständigt under arbetets gång. Elevernas samarbete resulterade i att de var 

engagerade och aktiva i arbetet samt att arbetssättet var intresseväckande. Vidare visade 

resultatet på att Digital Storytelling kräver att eleverna aktivt skapar ny kunskap för att de sedan 

ska kunna redogöra kunskapen för någon annan. Elevernas kunskap kunde sedan appliceras på 

nya situationer och möjliggjorde samarbete. Det här skrev forskarna i sitt resultat som en av de 

viktigaste kompetenserna i samhället nu och i framtiden. Forskarna skrev även i sitt resultat att 

Math Literacy, matematiska begrepp och matematikkunnighet, påverkade elevers engagemang 

samt att det resulterade i att de lärde sig det matematiska innehållet, hur matematik relaterar 

till vardagen samt att samarbetet ökade.  
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3.3. Utveckling av elevers van Hiele-nivå i geometriskt tänkande 

med hjälp av digitala verktyg 

Tieng och Eu (2014) genomförde en kvantitativ studie där 31 nioåriga elever från en skola i 

Malaysia deltog. Eleverna delades in i två grupper; kontroll- och experimentgrupp. 

Experimentgruppen använde sig av The Geometer´s Sketchpad. Forskarna genomförde för-

tester på elevernas förmåga i geometriskt tänkande innan de började använda programmet i 

undervisningen. Resultaten visade att det fanns oväsentliga eller inte signifikanta skillnader 

mellan experiment- och kontrollgruppen i de första två för-testerna om räta och spetsiga 

vinklar. Däremot var det en signifikant skillnad i för-test tre om trubbiga vinklar där 

kontrollgruppen hade bättre resultat än experimentgruppen. Chew och Lim (2013) gjorde en 

kvalitativ och kvantitativ studie på 26 elever i årskurs fyra från en skola i Malaysia. De 

undersökte först elevernas van Hiele nivå genom att eleverna fick genomföra för-tester med 

papper och penna och sedan efter-tester efter att ha använt The Geometer´s Sketchpad. 

Forskarna visade resultat på att eleverna i årskurs fyra i studien endast kunde komma upp till 

nivå två av van Hieles fem nivåer. Resultatet av för-testet visade att elevernas van Hiele-nivåer 

av geometriskt tänkande varierade från nivå noll till nivå två. Eleverna befann sig övervägande 

på nivå noll på testet om regelbunden pentagon och regelbunden hexagon. På testen om 

liksidiga trianglar och kvadrater befann sig eleverna övervägande på nivå ett. Däremot visade 

resultaten av eftertestet att elevernas Van Hiele-nivåer av geometriskt tänkande efter 

användandet av The Geometer´s Sketchpad var övervägande på nivå två för alla polygoner 

vilket innebar att eleverna hade utvecklats från antingen nivå noll till nivå två eller från nivå 

ett till nivå två.  

 

Tieng och Eu (2014) undersökte om det fanns någon signifikant effekt av att använda The 

Geometer´s Sketchpad för att förbättra elevernas van Hiele nivå av geometriskt tänkande för 

vinklar. Resultatet visade att elevernas nivå av geometriskt tänkande hade förbättrats efter att 

ha arbetat i programmet. Elevernas resultat hade förbättrats på alla tre testen, störst effekt var 

det på testet om trubbiga vinklar. Eleverna hade även fått bättre resultat jämfört med 

kontrollgruppen. Resultatet visade att programvaran kunde hjälpa eleverna att utvecklas i van 

Hiele-nivåerna. Även Chew och Lim (2013) studie visade på positiva resultat av att använda 

The Geometer´s Sketchpad. För liksidiga trianglar var det 21 elever som hade ett högre resultat 

och fem elever som hade samma resultat på eftertestet. Därmed visade resultatet att det var en 

signifikant skillnad i elevernas van Hiele-nivåer i geometriskt tänkande efter arbetet med 
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programvaran. Gällande kvadrater var det 20 elever som hade ett högre resultat på efter-testet 

än för-testet medan sex elever hade samma resultat i för- och efter-testet. Även här visade 

resultatet att det var en signifikant skillnad. För regelbundna pentagoner och hexagoner visade 

resultatet att det även här var en signifikant skillnad där 25 elever fick högre resultat och en 

elev fick samma resultat på eftertestet.  

 

Tieng och Eu (2014) gjorde även en undersökning angående effekterna av att använda det 

traditionella tillvägagångssättet för att förbättra studenternas van Hiele-nivå av geometriskt 

tänkande för vinklar. Resultatet visade att den traditionella undervisningen hade en liten effekt 

på testet om räta och spetsiga vinklar. Det var nästintill lika stor effekt som vid användningen 

av The Geometer´s Sketchpad. Resultatet på testet om trubbiga vinklar visade att det var större 

effekt jämfört med testen om räta och spetsiga vinklar. Däremot visade resultatet att det var 

mindre effekt i jämförelse med användning av programvaran. Forskarna undersökte även om 

det fanns någon signifikant skillnad i elevers van Hiele-nivå av geometriskt tänkande mellan 

kontroll- och experimentgrupp efter introduktionen med The Geometer´s Sketchpad (Tieng & 

Eu, 2014). Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan kontroll- och 

experimentgruppen angående räta och spetsiga vinklar. Det var ingen statistisk signifikant 

skillnad under den här tvåveckorsperiod. Dock såg forskarna att det hade gett en större 

signifikant skillnad om de hade arbetat med det här under en längre tid.  

3.4. Sammanfattning av resultatet 

Otálora (2016) och Kaur (2015) visade resultat på att större delen av eleverna i studierna 

upptäckte samband och relationer mellan olika geometriska figurer när de arbetade på ett 

utforskande arbetssätt. Det här visade resultat på att geometriundervisningen utvecklades med 

stöd av digitala verktyg. Seloraji och Eu (2017) visade i sitt resultat att användningen av 

GeoGebra kunde utveckla geometriundervisningen. Forskningen visade att även traditionell 

undervisningsmetod gav effekt på elevers lärande men att bättre resultat kunde nås om lärare 

även använde digitala verktyg. Yi och Eu (2016) visade signifikanta resultat på att elever nådde 

högre resultat efter att de hade arbetat med Logo. 

 

Lin et al. (2011) visade resultat på att geometriundervisningen utvecklades när eleverna fick 

samarbeta och diskutera med varandra då de arbetade i programmet Tangram-pussel, dock 

gynnade det inte alla elever. Dalton och Hegedus (2013) visade resultat på att elevernas lärande 
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gynnades när deras arbeten publicerades offentligt i klassen. Däremot skrev forskarna att det 

digitala verktyg som de använde i studien inte bidrog till det matematiska innehållet när det 

gällde diskussionen. Både Lin et al. (2011) och Niemi et al. (2018) visade resultat på att 

elevernas engagemang och motivation ökade i samband med arbetet med digitala verktyg vilket 

bidrog till att uppgifterna blev intresseväckande för eleverna. 

 

Chew och Lim (2013) studie visade resultat på att nästintill varje elevs van Hiele-nivå ökade i 

efter-testet efter att eleverna hade arbetat i The Geometer´s Sketchpad. Det var en signifikant 

skillnad i elevernas van Hiele-nivåer i alla tester som de genomförde. Även Tieng och Eu 

(2014) visade resultat på att elevernas van Hiele-nivå förbättrades efter att ha använt 

programvaran. Forskarna visade resultat på att även traditionell undervisningsmetod hade en 

effekt på elevernas van Hiele-nivå. Resultatet visade att det var nästintill lika stor effekt som 

vid användningen av programvaran i två av tre testerna.  
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4.  Diskussion 

Under kapitlet diskussion presenteras metoddiskussion och resultatdiskussion. Under 

metoddiskussionen beskrivs styrkor och svagheter med metoden i litteraturstudien. Vidare 

diskuteras för- och nackdelar med urvalet i relation till syftet, kritisk argumentation angående 

bearbetning av datamaterial samt egen värdering och granskning av vetenskapliga kvaliteten 

av källorna. Slutligen reflekteras möjliga konsekvenser av andra val samt hur studien skulle 

kunna genomföras på ett annat vis. Under resultatdiskussion diskuteras studiens resultat i 

relation till bakgrund, syfte och frågeställning. Avslutningsvis diskuteras avvikelser mellan 

studiernas resultat.  

4.1. Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa hur forskning beskriver undervisning i ämnet 

geometri med stöd av digitala verktyg. Mycket tid lades på att strategiskt planera och 

genomföra metoden vilket ledde till, enligt vår mening, till ett bra sökresultat. Vi ansåg att vår 

söksträng gav ett rimligt antal artiklar att läsa igenom. För att få fram ännu fler artiklar kunde 

söksträngen ha utvecklats med fler alternativa sökord genom att använda sökfunktionen “OR”. 

Ingen svensk forskning hittades som hade genomförts i Sverige eller av svenska forskare. 

Sökningar efter svensk forskning gjordes i tre databaser; SwePub, Libris och Google Scholar, 

utan att få tillgång till några träffar. Slutligen försöktes svensk forskning hittas via 

kontaktpersoner på NCM men till svar fick vi att ingen svensk forskning inom det här området 

kändes till. En kontaktpersonen hade gjort en liknande litteraturstudie med endast internationell 

forskning då ingen forskning som var gjord i Sverige hittades.  

 

För att säkerställa att all relevant forskning för det här området skulle granskas lästes alla 

artiklar som var baserade på grundskolenivå. De artiklar som sorterades bort var studier som 

var gjorda på högre nivå än grundskolan och studier som inte kunde besvara vår 

forskningsfråga. När vi sorterade bort artiklar var vi noga med att vara kritiska till artiklarnas 

innehåll samt att inte endast ta med artiklar som stärkte vår frågeställning utan även artiklar 

som motsa sig den. Sammanlagt valdes nio artiklar, varav åtta artiklar från systematisk sökning 

och en artikel via manuell sökning. Alla artiklar som hittades lästes av båda parterna för att 

minska procenten att missa relevans i artiklarna. Vidare diskuterades artiklarna då alla var 

skrivna på engelska och för att säkerställa att inte missförstånd i läsningen skett diskuterades 

artiklarna för att se till att båda hade förstått innehållet på samma sätt. Även alla artiklar som 
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sorterades bort diskuterades innan. Mycket tid lades ner på att läsa och granska artiklarna vilket 

ledde till att mindre tid lades ner på andra delar av arbetet. Till en början hade vi en sämre 

struktur i bearbetningen och analysen av datamaterialet vilket gjorde att artiklarna behövdes 

läsas om. När vi gjorde vårt urval av artiklar märkte vi att en forskare var med i tre olika artiklar. 

Vi såg inte det här som något problem då forskaren skrev tillsammans med andra forskare i 

alla tre fallen. Istället såg vi det som något positivt då forskaren är kunnig inom området och 

bidrar med viktiga delar i litteraturstudien.  

 

Av de valda inkluderande artiklarna är studierna gjorda i sex länder; USA, Malaysia, Finland, 

Kina, Kanada och Taiwan. Endast en av studierna är gjord i Europa, Finland, resten av 

studierna är gjorda i andra världsdelar. Majoriteten av studierna är gjorda i Malaysia. Det här 

ledde till att överförbarheten till svenska förhållanden kan i vissa fall vara svåra på grund av 

att alla länder har olika skolsystem och läroplaner. Ett alternativt sätt för att genomföra metoden 

i litteraturstudien skulle kunna vara att lägga till fler alternativa sökord i söksträngen. Det hade 

förmodligen lett till att mer forskning som är gjord i fler länder i Europa hade hittats för att 

kunna jämföra studierna mer med varandra och kunna överföra till svenska förhållanden. 

Förhoppningsvis hade även fler studier som är gjorda under en längre tid ha hittats. Däremot 

ansåg vi att i det här fallet där studierna var baserade på att undersöka effekten av användningen 

av digitala verktyg inte borde skilja sig mellan länderna. Flera av artiklarna som ingår i 

litteraturstudien är studier som är kvasi-experimentella. I studierna där forskarna undersökte 

effekten av programvaran, undersökte de även och jämförde skillnaden mellan kontroll- och 

experimentgrupp. Det här leder till att studierna får högre kvalitet samt att effekten blir mer 

trovärdig. Däremot var någon artikel baserade på icke experimentella studier vilket vi ansåg 

har sämre kvalitet och trovärdighet i jämförelse med experimentella studier. Dock var 

artiklarna ändå av så pass hög kvalité att vi valde att ta med dem i vår litteraturstudie.  

 

Av de valda studierna är tre stycken kvalitativa, två kvantitativa och fyra studier både 

kvalitativa och kvantitativa. I relation till vårt syfte var det enligt vår uppfattning en fördel att 

studera både kvalitativa och kvantitativa studier. På så sätt kunde vi både få syn på kvalitativa 

resultat från observationer och intervjuer men även mätbara resultat från enkäter och tester. 

Någon studie var genomförd under en kortare period vilket kan vara en nackdel.  
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4.2. Resultatdiskussion 

Nedan kommer litteraturstudiens resultat att diskuteras i relation till bakgrund, syfte och 

frågeställning. I bakgrunden lyfte vi svårigheter som lärare upplevde när de undervisade i 

geometri. Holmberg (2011) trycker på att de läromedel som används inte räcker till i 

undervisningen och att det förekommer att elever inte får utforska, undersöka och konstruera 

på egen hand vilket är en brist i undervisningen. Resultatet från studierna vi har läst visade att 

digitala verktyg kunde vara kompletterande i undervisningen i geometri. En del av 

problemområdet till uppsatsen var att elever inte får möjlighet att utforska geometriska objekt. 

Däremot visade resultatet från studierna att digitala verktyg kunde möjliggöra utforskande 

arbetssätt där eleverna kunde använda olika funktioner i digitala program för att utforska och 

konstruera geometriska objekt. Både Otálora (2016) och Kaur (2015) skrev i sina resultat att 

eleverna kunde lättare upptäcka samband och relationer mellan olika geometriska objekt när 

de arbetade på ett utforskande sätt. Genom att eleverna fick utforska geometriska objekt digitalt 

kunde problemet minskas med att de inte fick en tillräckligt varierad undervisning. I och med 

att läromedel inte räcker till för att undervisa i delar av geometrin kan, utifrån litteraturstudiens 

resultat, även digitala verktyg vara kompletterande till geometriundervisningen. Yi och Eu 

(2016) hävdade att eleverna kunde vara mer kreativa när de konstruerade geometriska objekt i 

någon programvara.  

 

En annan del av problemområdet var att flera studier hade visat att elevers kunskaper i geometri 

är låga samt att geometriundervisningen får minst undervisningstid (Sinclair & Bruce, 2015). 

Resultatet från artiklarna som vi har läst visade att digitala verktyg möjliggjorde bra samarbete 

mellan eleverna och att deras lärande gynnades på så sätt. De hjälpte varandra och 

demonstrerade sina kunskaper för varandra. I relation till bakgrunden visar vårt resultat att 

elevers kunskaper i geometri skulle kunna höjas om undervisningen inkluderade fler digitala 

verktyg. Dels ökade elevernas motivation och engagemang vilket i sin tur ledde till ett ökat 

intresset för att lära sig. Därmed skulle ett lustfyllt lärande kunna åstadkommas. Utifrån egna 

erfarenheter upplever vi att vissa elever har svårt för geometri. Att resultatet visade på att 

elevers intresse, motivation och engagemang ökade när eleverna fick arbeta med digitala 

verktyg visade det på ett spännande resultat. Om eleverna får upp intresset för geometri och 

ökar sin lust att lära kommer geometri förhoppningsvis inte upplevas som lika svårt.  

 



25 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa hur forskning beskriver undervisning i ämnet 

geometri med stöd av digitala verktyg. Både för- och nackdelar med undervisningen med 

digitala verktyg har hittats. Forskning visade att arbetet med digitala verktyg inte gynnade alla 

elever på grund av att vissa elever i studien inte kunde samarbeta (Lin et al., 2011). I och med 

att vissa program kunde vara svåra att arbeta i kunde samarbete mellan lärare och elever 

behövas. Om eleverna inte var villiga att hjälpa varandra och samarbeta under par- och 

grupparbeten kunde negativa tankar väckas hos eleverna. Lin et al. (2011) skrev att vissa elever 

var mindre engagerade och hade negativa åsikter om arbetet i Tangram-pussel. Även Niemi et 

al.  (2018) visade resultat på att arbetet med digitala verktyg hade negativa effekter då vissa 

elever hade svårigheter med det tekniska. Däremot kunde eleverna med hjälp av varandra lösa 

det och genomföra uppgiften och ta lärdom av den. Både Lin et al. (2011) och Niemi et al. 

(2018) visade positiva resultat med att arbeta med digitala verktyg i undervisningen. Genom 

att elevers engagemang och motivation ökade blev uppgifterna intresseväckande och eleverna 

kunde utveckla sina kunskaper. Även Dalton och Hegedus (2013) visade positiva resultat med 

digitala verktyg där de gav möjlighet att dela arbeten offentligt i klassrummet och visa upp dem 

på den interaktiva tavlan. Dock visade deras resultat att digitala verktyg inte alltid bidrog till 

det matematiska innehållet. Utifrån dessa resultat och våra reflektioner drar vi slutsatsen att 

digitala verktyg kan i det här fallet användas som en kompletterande undervisningsmetod till 

den traditionella undervisningen. Digitala verktyg kan användas för att engagera och motivera 

eleverna medan den traditionella undervisningsmetoden berör det matematiska innehållet.  

 

I relation till frågeställningen:  Hur kan geometriundervisningen enligt forskning utvecklas med 

stöd av digitala verktyg? Undervisningen i geometri kan utvecklas genom att digitala verktyg 

möjliggör utforskande arbetssätt, social interaktion och ökar elevers motivation och 

engagemang samt att elevers van Hiele-nivåer ökar. Genom att arbeta i olika programvaror 

kunde eleverna arbeta på ett mer utforskande arbetssätt (Otálora, 2016; Kaur, 2015). Båda 

studierna är kvalitativa och genomförda på nästan lika gamla elever och undersökte samma 

programvara, The Geometer´s Sketchpad. Båda visade även på ett liknande resultat vilket vi, 

utifrån våra resonemang, anser att det gör båda studiernas resultat mer trovärdiga. Vid 

användning av digitala verktyg kunde geometriundervisningen utvecklas och elevers lärande 

gynnades då de åstadkom korrekt kunskap om geometriska objekt (Seloraji & Eu, 2017). 

Vidare nådde eleverna högre resultat när de även fick arbeta med digitala verktyg (Yi & Eu, 

2016). Dessa studier har både likheter och skillnader. De är båda genomförda i Malaysia och 

båda är kvantitativa studier. Dock är Seloraji och Eu studie även kvalitativ. De genomförde 
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inte studien på lika gamla elever, årskurs ett och fyra, samt att de inte använde samma 

programvara vilket kunde påverka trovärdigheten vid jämförelsen av resultaten.  

 

Ett annat resultat som vi har kommit fram till är att det förekommer att geometriundervisningen 

utvecklades när digitala verktyg möjliggjorde social interaktion. Dock gynnades inte alla elever 

på grund av att alla inte samarbetade och vissa var mindre engagerade (Lin et al., 2011). När 

arbeten publicerades offentligt i klassen kunde eleverna tillsammans lösa uppgifter på olika 

sätt och lära sig av varandra (Dalton & Hegedus, 2013). Vidare visar forskarna resultat på att 

digitala verktyg inte alltid bidrog till det matematiska innehållet, exempelvis vid diskussioner. 

Samtidigt som elevernas engagemang och motivation ökade hade användandet digitala verktyg 

även negativa effekter där eleverna saknade kunskap för hur tekniken ska användas (Niemi et 

al., 2018). Dessa tre studierna som berör social interaktion är alla tre kvalitativa, dock är två av 

studierna även kvantitativa. Det som gör att vi anser att dessa studier är trovärdiga i relation till 

vår frågeställning och till varandra är att de är genomförda på liknande sätt och inom 

närliggande årskurser. En av studierna är gjord i två olika länder där de sedan har sammanställt 

resultaten från båda länderna vilket höjer trovärdigheten. 

 

Nästintill varje elevs van Hiele-nivå ökade efter att de hade arbetat med ett digitalt verktyg 

(Chew & Lim, 2013). Även Tieng och Eu (2014) visade på positiva resultat dock var resultatet 

av digitala verktyg inte lika effektfulla. Båda studierna är gjorda på elever som är lika gamla. 

Studierna är också gjorda på liknande sätt dock fanns vissa skillnader. Tieng och Eu (2014) 

skrev likväl att de såg att effekten skulle vara större om de gjorde undersökningen med digitala 

verktyg under en längre tid. Det som skiljer sig mellan studiernas syfte är att Tieng och Eu ville 

undersöka användningen med The Geometer´s Sketchpad medan Chew och Lim ville förbättra 

elevers van Hiele-nivå med hjälp av The Geometer´s Sketchpad. Att resultaten skiljde sig kan 

vara eftersom den förstnämnda studien ville undersöka och den andra nämnda studien 

fokuserade på att just förbättra. Något annat som skiljer studierna åt är att i Tieng och Eu studie 

var eleverna uppdelade i kontroll- och experimentgrupp medan i Chew och Lim studie var 

eleverna inte uppdelade. Med det sagt hade Chew och Lim inte någon kontrollgrupp att jämföra 

med utan kunde endast jämföra med för-testen. Dock är alla resultat i båda studierna 

signifikanta samt att Chew och Lim studie är kvalitativ och kvantitativ medan Tieng och Eu 

studie är kvantitativ.   
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5. Slutsats,  didaktiska implikationer och fortsatt forskning 

Under slutsats, didaktiska implikationer och fortsatt forskning presenteras en kortfattad 

sammanfattning av arbetets viktigaste resultat i relation till syftet, kunskapsluckor och resultat 

som svarar mot professionen. Slutligen ges förslag till vidare forskning. 

5.1. Slutsats 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa hur forskning beskriver undervisning i ämnet 

geometri med stöd av digitala verktyg. Resultatet visade att det förekommer att digitala verktyg 

kan höja elevers motivation och engagemang som i sin tur leder till att elever får upp intresset 

för uppgifterna. Digitala verktyg möjliggör en mer kreativ undervisning som leder till att det 

förekommer att elever får en djupare förståelse för geometri. Vidare kan digitala verktyg 

användas av elever och lärare för att publicera uppgifter och lösningar för varandra och på så 

sätt ta lärdom av varandra. Däremot finns det även negativa resultat som visar att alla elever 

inte gynnas av att undervisa med hjälp av digitala verktyg. I situationer där elever behöver 

samarbeta och arbeta tillsammans med digitala verktyg förekommer det att vissa elever 

dominerar medan andra elever inte tar för sig lika mycket och istället blir frustrerade. Vidare 

förekommer det att elever upplever problem med hur de ska använda tekniken och skulle 

behöva mer utbildning inom området. Resultatet visade att traditionell undervisningsmetod 

bidrar till att elever utvecklar sin kunskap i geometrin. Det här innebär att undervisning med 

digitala verktyg är en kompletterande undervisningsmetod till traditionell undervisningsmetod. 

Den kan vara till hjälp för eleverna att nå djupare kunskaper i geometri samt öka elevers intresse 

och engagemang.  

 

I litteraturstudien kan vi se att det finns vissa kunskapsluckor inom ämnet. För det första finns 

det ingen forskning som gjorts i Sverige vilket gör det svårt att få det bekräftat att de resultat 

som artiklarna kommit fram till går att applicera på den svenska skolan och dess undervisning. 

För det andra har inte dessa digitala verktyg, GeoGebra, The Geometer´s Sketchpad, Logo, 

Digital storytelling och Tangram-pussel, blivit en naturlig del inom undervisningen i geometri 

vilket kräver resurser och utbildning för både skolorna och de lärare som ska undervisa inom 

ämnet. Det saknas kunskap om hur digitala verktyg kan kopplas till ett bestämt lärande och hur 

de kan utveckla elevers och lärares lärande. Att lärare inte har den rätta utbildningen och 

kunskapen om digitala verktyg och hur de ska använda dessa i undervisningen är ett stort 

problem.  
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5.2. Didaktiska implikationer 

Didaktiska implikationer som framkommer av resultatet och som vi anser är viktiga att 

poängtera är bland annat att digitala verktyg, såsom interaktiv tavla, kan användas som en 

resurs för läraren då arbeten kan visas upp och diskuteras i klassen. Dock ser vi svårigheter i 

det här då alla skolor inte har samma tillgång till digitala verktyg och inte samma resurser på 

skolorna. Den svenska skolan strävar efter en jämlik skola men när det kommer till just digitala 

verktyg på skolorna och hur mycket elever får ta del av dessa skiljer det sig från skola till skola. 

För att skolorna ska kunna leva upp till kraven som läroplaner och samhället ställer på skolan 

idag måste resurser för digitala verktyg införskaffas samt att lärarna måste utbildas. Andra 

problem vi kan se med användandet av digitala verktyg i demonstration av arbeten är att teknik 

har en tendens till att vara problematisk vilket tar tid från undervisningen. Det här händer inte 

vid användning av den traditionella tavlan. Men när tekniken fungerar som den ska kan den 

vara till stor nytta.  

 

I resultatet kom vi fram till att användningen av The Geometer´s Sketchpad i undervisning om 

geometriska figurer bidrar till ett utforskande arbetssätt. Eleverna kan vrida, ändra storlek och 

förflytta figurerna på ett sätt som inte är möjligt med hjälp av penna och papper. Ett problem 

som ofta uppkommer inom undervisningen i geometri om tvådimensionella figurer i relation 

till tredimensionella kroppar är att eleverna inte förstår att dessa bygger på varandra. Eleverna 

får aldrig riktigt ta del av vad en tvådimensionell figur är. Ofta visas ett A4 papper i både 

läroböcker och även aktivt i undervisningen som en rektangel. Det här stämmer dock inte. Ett 

A4 har ett djup och är därför ett rätblock, här tror vi att det sker förvirring för eleverna. Med 

hjälp av olika programvaror och applikationer kan eleverna konstruera och utforska 

geometriska figurer och kroppar på ett helt nytt sätt. Utöver att digitala verktyg bidrar till ett 

utforskande arbetssätt kom vi också fram till att elevers engagemang och motivation ökade vid 

arbete med digitala verktyg. Eftersom matematik är ett av de ämnen som vissa elever tycker är 

svårast, enligt våra erfarenheter, och därmed inte lika intressant så är det i ännu större vikt att 

just använda digitala verktyg i samband med matematikundervisningen.  

5.3. Fortsatt forskning 

Utifrån våra erfarenheter förekommer det att introduktionen av geometriska objekt via 

videoklipp ökar elevers intresse. Under den tidigare verksamhetsförlagda utbildningen 

undervisade vi i bland annat geometri genom att visa videoklipp. Vi skapade ett eget videoklipp 
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om geometriska kroppar som en inledning till arbetsområdet där eleverna skulle utforska 

tredimensionella objekt. Vi upplevde att elevernas intresse för arbetsområdet ökade och att de 

ofta relaterade till videoklippet. Vi tittade dock inte på om videoklippet hjälpte eleverna att lära 

sig mer om geometriska objekt. Utifrån bakgrunden i litteraturstudien har vi tagit reda på att 

elevers kunskaper i geometri är låga. Dock har vi utifrån resultatet tagit reda på att arbete med 

digitala verktyg kan vara en kompletterande metod i undervisningen för att höja elevers 

kunskaper i geometri. En idé vi kom fram till inom vidare forskning var då att titta djupare på 

hur skapande och visade av videoklipp påverkar elevers lärande i geometrin.  
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Tieng, P. G. & 

Eu, L. K. 
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Yi, B. J., & Eu, 
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