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Sammanfattning/Abstract 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad den matematikdidaktiska forskningen skriver om att använda GeoGebra för att grafiskt 

representera funktioner och ekvationer i R2 och R3. Litteraturstudien fokuserar på att visa hur grafiska representationer med GeoGebra möjligtvis 

kan utveckla matematikundervisningen för såväl lärare som elever. Litteraturstudien är således av utforskande karaktär och 17 källor har 

analyserats. 

 

Litteraturstudien visar att matematikdidaktisk forskning om dynamiska geometriprograms (DG) roll i undervisningen fokuserar på geometri, 

medan matematisk analys hamnar i bakgrunden. Verksamma och blivande gymnasielärare förefaller se GeoGebras potential sträcka sig utöver 

geometriområdet. Dock kan lärare som ser GeoGebra som enbart ett DG missa att utnyttja dess algebraiska funktioner. Vidare så kan grafiska 

representationer med DG utveckla matematikundervisningen till att avancerad och tillämpad matematik behandlas mer. Slutligen så lyfts fram 

att pekdon till datorer styrs på 2D underlag vilket begränsar den dynamiska kontrollen av tredimensionella matematiska objekt. 

 

(Eng.: The purpose of this literature review was to examine what mathematics education research writes about using GeoGebra for making 

graphical representations of functions and equations in R2 and R3. The literature review focuses on how graphical representations with GeoGebra 

possibly could evolve mathematics education for both teachers and students. Therefore, the literature review is explorative and 17 sources has 

been analysed. 

 

The result of the review indicates that mathematics education research of dynamic geometry systems (DGS) role in education, focuses on the 

teaching of geometry, while other topics are left in the background. Active and prospective teachers seem to see a potential in using GeoGebra 

that goes beyond the teaching of geometry. However, teachers who see GeoGebra as simply a DGS might not take advantage of its algebraic 

functions. Furthermore, graphical representations with DGS could evolve mathematics education to involve advanced and applied mathematics 

to a higher degree. Finally, pointing devices for computers are controlled on a 2D surface and limits the dynamic control of 3D mathematical 

objects.) 

 
 

 

Nyckelord Dynamiska geometriprogram, GeoGebra, grafiska representationer, visuella representationer 

 

 



 

  



Förord 

Under min tid som lärarstudent har jag haft tillfällen då jag undervisat gymnasieelever i 

matematik och fått möjlighet att omsätta det jag lärt mig under utbildningen i praktiken. 

Någonting jag speciellt intresserat mig för är att använda GeoGebra till att grafiskt representera 

funktioner och ekvationer i både två och tre dimensioner. Min erfarenhet är att lärare och elever 

löser ekvationssystem med två obekanta med både algebraiska och grafiska metoder, men att 

ekvationssystem med tre obekanta aldrig löses grafiskt. Jag frågade under en lektion ett antal 

elever varför vi inte även gjorde grafiska representationer i fallet med tre obekanta. Deras svar 

var att det i så fall krävdes en tredje koordinataxel, vilket är svårt att hantera med papper och 

penna. Jag tror många lärare och elever resonerar på det viset; det är svårt att rita 

tredimensionella figurer för hand. Med digitala verktyg som GeoGebra tror jag att denna 

svårighet kan överkommas och att grafiska representationer i tre dimensioner kan behandlas 

också i matematikundervisningen på gymnasiet och att en brygga mellan gymnasie- och 

universitetsmatematik kan skapas. Den litteraturstudie som presenteras här fördjupar sig i de 

möjligheter GeoGebra och liknande digitala verktyg erbjuder för grafiska representationer i 

såväl två som tre dimensioner. 

Jag vill rikta ett stort tack till Björn Textorius som gett mig betydande stöd i skrivandet av detta 

examensarbete. Jag vill också tacka mina kurskamrater som under arbetets gång har kommit 

med förslag på förbättringar och omstruktureringar, vilket har varit en ovärderlig tillgång för 

att färdigställa arbetet. 
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1 Inledning 

Denna litteraturstudie undersöker vilka möjligheter det digitala verktyget GeoGebra erbjuder 

lärare och elever att grafiskt representera funktioner och ekvationer i två och tre dimensioner. 

Studien undersöker även inom vilka matematikområden GeoGebra eller liknande dynamiska 

geometriprogram används av lärare och undersöks av forskare. Särskilt undersöks vilka 

programfunktioner som då används och undersöks. 

Med framväxten av digital teknologi och dynamiska matematikprogram för datorer öppnas nya 

utvecklingsvägar upp för matematikundervisningen. Vissa grenar av matematiken kan därmed 

komma att bli överflödiga och ersättas av andra grenar (Butler, 2005). Exempelvis kan 

algebraisk procedurhantering för att lösa ekvationssystem som består av två linjära ekvationer 

allt mer kompletteras med grafiska lösningar, eftersom det går snabbare att rita två linjer som 

skär varandra med ett digitalt verktyg än för hand (Butler, 2005). Dagens dynamiska 

matematikprogram erbjuder avancerade grafiska funktioner som gör det möjligt att visuellt 

representera matematiska objekt i såväl tre som två dimensioner, detta utan att kraftfulla datorer 

eller speciell utrustning behövs. Speciellt gör dynamiska matematikprogram tredimensionell 

matematik mer lättillgänglig och enklare för lärare att förklara, vilket kan vara tilltalande i ljuset 

av att 3D-grafik används i stor omfattning av dagens filmer, TV- och datorspel (Butler, 2005). 

Samtidigt finns en oro att matematiken blir dold på grund av att det krävs avancerad kunskap 

för att förstå matematiken bakom ett digitalt verktyg och att elever kan överge grundläggande, 

vardaglig kunskap om de blint litar på att datorn alltid har rätt (Tall, 1989). Det är således inte 

på förhand givet att digitala verktyg som GeoGebra förbättrar matematikundervisningen, vilket 

motiverar en litteraturstudie som undersöker effekten av GeoGebra på elevers lärande och hur 

GeoGebra lämpligen används, vad gäller grafiska representationer av funktioner och ekvationer 

i två och tre dimensioner. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Begrepp 
I denna litteraturstudie används följande särskilda begrepp: 

 3D-rityta: Betecknar den rityta som GeoGebra eller liknande verktyg använder för att  

grafiskt visa exempelvis ett högerorienterat koordinatsystem med tre axlar. 

 DG: Förkortning av Dynamiskt/Dynamiska Geometriprogram som är en översättning 

av Dynamic Geometry System. Begreppet beskriver program som kan användas för att 

konstruera och manipulera geometriska objekt. Exempel på sådant program är 

GeoGebra. 

 CAS: Förkortning av Computer Algebra System som avser programvara som kan hantera 

symboler. Ett exempel på ett CAS är en symbolhanterande miniräknare. 

Med begreppet visuell representation eller grafisk representation menas en bild eller figur som 

externaliserar ett matematiskt begrepp (Yung & Paas, 2015). Det vill säga, en bild eller figur 

kompletterar en mental bild av ett matematiskt begrepp. Vidare kan olika representationer 

uttrycka skiftande information och komplettera varandra. Tillsammans bildar de ett register av 
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representationer som ger en helhetsförståelse av det matematiska begreppet (Ainsworth & 

VanLabeke, 2004; Duval, 1999). När ett matematiskt objekt eller begrepp kan identifieras av 

flera olika register av representationer av objektet eller begreppet sägs registren vara 

koordinerade (Duval, 2006). 

1.1.2 Styrdokument och digitala verktyg 
I kursplanen för matematik på gymnasieskolan står att undervisningen ska ”innehålla varierade 

arbetsformer och arbetssätt […]” och ”ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika 

uttrycksformer” samt ”ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

använda digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom 

karaktärsämnena” (Skolverket, 2011, s. 1). I kursplanen för Matematik 2c står det även att 

”algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential-, andragrads- och rotekvationer samt 

linjära ekvationssystem med två och tre obekanta tal” (Skolverket, 2011, s. 18) ska behandlas i 

undervisningen. Det kan tolkas som att eleverna i Matematik 2c ska ges möjlighet att studera 

grafiska lösningar till ekvationer med tre obekanta, vilket kräver en introduktion av 

koordinatsystem i tre dimensioner. Således är det utifrån styrdokument motiverat att i 

matematikundervisningen dels använda digitala verktyg, dels att grafiskt representera 

ekvationer i både R2 och R3. 

1.1.3 GeoGebra 
Datorprogrammet GeoGebra skapades år 2001 av Markus Hohenwarter. Mjukvaran 

sammanfogar geometri, algebra och elementär differential- och integralkalkyl i ett och samma 

digitala verktyg. Fördelar med GeoGebra är att algebra och geometri kan representeras sida vid 

sida, programmet är gratis, har öppen källkod (det vill säga koden är inte ett företags egendom) 

och är översatt till flera språk. GeoGebra finns tillgängligt via webbsidan www.geogebra.org, 

där också material kan publiceras och delas av användare. Det finns vidare ett forum, där 

användare kan kommunicera med varandra. Tack vare den öppna källkoden har en omfattande 

självdrivande gemenskap växt fram, som skapar och delar undervisningsmaterial på hemsidan 

och översätter GeoGebra till olika språk (Hohenwarter & Lavicza, 2007; Hohenwarter, Jarvis, 

& Lavicza, 2009). 

I den senaste versionen av GeoGebra, GeoGebra 5.0 är det möjligt att rita och manipulera grafer 

till funktioner och ekvationer i ett tredimensionellt koordinatsystem. Det kan i huvudsak 

användas fyra olika vyer: algebra, CAS, grafikområde och kalkylark. Dessa vyer är dynamiskt 

sammankopplade så att om till exempel en sfär införs i 3D-koordinatsystemet skrivs 

automatiskt även ekvationen för sfären (enligt avståndsformeln) in i algebrafönstret och vice 

versa (Sandall, 2015). 

GeoGebra finns tillgängligt att installeras i operativsystemen Windows, Mac OS X, Linux, 

Android, iOS och Windows Phone. Programvaran kan även köras direkt via webbläsare 

(Sandall, 2015). GeoGebra är således ett lättillgängligt, gratis program som inte kräver speciell 

utrustning för att användas och det är anledningen till att det i detta arbete är just GeoGebra 

som är i fokus. 

1.1.4 Cabri 
Utöver GeoGebra nämns i denna litteraturstudie även det dynamiska geometriprogrammet 

Cabri. I Cabri är det möjligt att både geometriskt och algebraiskt representera och dynamiskt 

manipulera flertalet matematiska objekt (exempelvis punkter, linjer, cirklar, sfärer och plan). 

Till skillnad från GeoGebra är Cabri inte konstandsfritt (Cabrilog, 2009). 

http://www.geogebra.org/
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1.1.5 Elever och studenters svårigheter med matematik i R3 
I en studie utförd av Trigueros och Martínez-Planell (2010) intervjuades universitetsstudenter 

som läst flervariabelanalys. Syftet var att undersöka sambandet mellan studenternas 

representationsregister av R3 och deras förståelse av grafer till tvåvariabla funktioner. Trigueros 

och Martínez-Planell (2010) identifierade att koordinationen av representationsregistren av R3 

och R2 påverkar förståelsen av grafiska representationer av funktioner av två variabler. Vidare 

fick vissa av studenterna i studien hjälp att göra grafiska representationer genom att använda 

fysiskt material och författarna rekommenderar att sådant material används i undervisningen 

(exakt vad materialet bestod av redovisas inte). Slutsatsen Trigueros och Martínez-Planell drar 

är att kunskapen om R3 behöver innehålla ett brett register av representationer för att studenter 

ska förstå grafer för funktioner av två variabler. 

Kabael (2011) har, i likhet med Trigueros och Martínez-Planell (2010), undersökt vilket 

samband som råder mellan universitetsstudenters representationsregister av R3 och deras 

förståelse för funktioner av två variabler. Kabael (2011) fann att studenterna främst hade 

problem med grafiska representationer av funktioner av två variabler (kontra algebraiska 

representationer). Kashefi, Ismail och Yusof (2010) visar i sin studie av studenter som läste 

flervariabelanalys att de främst hade problem med att rita tredimensionella grafer av tvåvariabla 

funktioner. Kashefi, Ismail, Yusof och Rahman (2012) visar i en annan studie att interaktiva 

verktyg och animeringar hjälper studenter att framgångsrikt rita och förstå grafer till funktioner 

av två variabler. 

För att grafiskt illustrera rotationsvolymer behöver en övergång till tre dimensioner göras, vilket 

kan vara svårt för elever. Mofolo-Mbokane, Engelbrecht och Harding (2013) utförde en 

klassrumsobservation av elever som lärde sig om rotationsvolymer. I studien frakom att 

eleverna var bättre på att algebraiskt manipulera formler av rotationsvolymer än att grafiskt 

representera samma rotationsvolym med hjälp av skivor eller cylindrar. Mofolo-Mbokane et al. 

(2013) lyfter fram att läraren i studien inte i tillräcklig utsträckning illustrerat för eleverna hur 

en remsa i 2D bildar en skiva i 3D när den roteras och författarna föreslår att lärare använder 

någon form av teknologi för att illustrera detta. Denna teknologi skulle kunna vara GeoGebra, 

som kan visa rotationsvolymen grafiskt i 3D-vyn (Hall & Lingefjärd, 2015). 

Studierna ovan visar således att grafiska representationer i R3 kan vara svårt för studenter och 

elever att förstå och att andra verktyg än penna och papper, bland annat digitala verktyg, kan 

behövas för att överkomma denna svårighet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad som skrivs i matematikdidaktisk 

forskning om användning av teknologi i matematikundervisningen för att göra grafiska 

representationer i R2 och R3 med hjälp av GeoGebra. Litteraturstudien fokuserar på att visa hur 

grafiska representationer med GeoGebra möjligtvis kan utveckla matematikundervisningen för 

såväl lärare som elever. 

Detta syfte ger följande forskningsfrågor: 

 Inom främst vilka matematikområden använder gymnasielärare och undersöker 

forskare GeoGebra och vilka av programmets funktioner är det som då utnyttjas 

respektive undersöks? 
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 Vad skrivs i forskningen om användning av GeoGebra för grafiska representationer av 

funktioner av en variabel eller ekvationer med två obekanta? 

 Vad skrivs i forskningen om användning av GeoGebra för grafiska representationer av 

funktioner av två variabler eller ekvationer med tre obekanta? 

Syftet har växt fram utifrån vad som står i styrdokument om grafiska lösningar av 

ekvationssystem med tre obekanta och resultaten från studierna som tas upp i avsnitt 1.1.5. 

Eftersom studier visar att representationsregistren för R2 och R3 behöver vara koordinerade för 

förståelse av grafer till funktioner av två variabler, är det av intresse att studera vilka möjligheter 

GeoGebra erbjuder för grafiska representationer i R2 så väl som R3. GeoGebra erbjuder ett 

komplement till ”penna-och-papper” för elever och lärare att studera grafer och kan möjligtvis 

motivera att grafer och objekt, som är svåra och tidskrävande att rita för hand, lyfts fram mer i 

undervisningen. Således är en litteraturstudie som ger en heltäckande bild av grafiska 

möjligheter med GeoGebra motiverad. 

1.3 Avgränsningar 

Litteraturstudien är i första hand inriktad mot matematisk analys för gymnasiet och grafiska 

representationer med verktyget GeoGebra. Med matematisk analys för gymnasiet menas här 

matematik som inbegriper studiet av funktioner, ekvationer och elementär differential- och 

integralkalkyl. En preliminär sökning visar dock att litteratur som behandlar GeoGebra är 

begränsad. Därför tas det med litteratur som behandlar dynamiska geometriprogram i 

allmänhet, om den bedöms vara relevant för litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Första 

frågeställningen är riktad mot verksamma gymnasielärares användning av GeoGebra, men för 

att undersöka om det finns en skillnad mellan blivande och verksamma lärare tas även studier 

av blivande gymnasielärares användning av verktyget med. 
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2 Metod 

Följande avsnitt beskriver hur litteratursökningen har gått till, urvalskriterier och hur 

litteraturen har analyserats. Litteraturstudien är delvis textdriven (det vill säga att funnen 

litteratur har påverkat utformningen av forskningsfrågorna), eftersom preliminära sökningar 

gav insikt om vad forskningslitteraturen har behandlat angående GeoGebra och DG, delvis 

problemdriven (det vill säga att litteratur har sökts och analyserats för att besvara en specifik 

frågeställning), med stor ledning av framförallt den tredje frågeställningen (Krippendorff, 

2004). 

2.1 Litteratursökning 

I en systematisk litteraturstudie ska tillvägagångsättet som använts för all litteratur som hittats 

redogöras, med sökmetoder och urvalskriterier tydligt angivna (Eriksson Barajas, Forsberg, & 

Wengström, 2013). Därför återges i avsnittet vilka sökmotorer, söksträngar och avgränsningar 

som använts för varje sökning. Därtill så är urvalskriterierna följande: artiklar måste vara peer-

reviewed; komma från tidskrifter som handlar om matematikdidaktik eller teknologi i skolan 

(andrahandskällor som sökts upp via primärkällor tas dock med även om de är publicerade i 

andra tidskrifter); vara skrivna på svenska eller engelska; kunna erhållas via Linköpings 

bibliotek eller Google Scholar (Googles söktjänst för vetenskapliga artiklar). 

Sökning efter relevant litteratur gjordes med Linköpings biblioteks sökmotor UniSearch, som 

söker i hundratals olika databaser (Linköpings universitet, 2015). Google Scholar har använts 

för att söka efter andrahandskällor som UniSearch inte kommer åt. Sökningarna i UniSearch 

kan delas in i två teman: sökningar efter GeoGebra specifikt och sökningar efter dynamiska 

(geometri) program i allmänhet. Sökningar enligt det andra temat togs med för att öka mängden 

sökträffar av litteratur som handlar om effekten av DG på elevers lärande och grafiska 

representationer i R3 med DG. 

För att hitta litteratur som berör GeoGebra gjordes en grovsökning med endast ”geogebra” som 

sökterm i UniSearch, med avgränsningarna att artiklarna skulle vara peer-reviewed, tillgängliga 

via Linköpings universitetsbibliotek och skrivna på engelska. I den lista av sökresultat som 

erhölls skumlästes titel, ämnestermer, nyckelord eller sammanfattning på de första 90 artiklarna 

för att bilda en uppfattning av vilken litteratur om GeoGebra som finns tillgänglig. Det framgick 

av sökningen att litteratur kommer från mycket skilda tidskrifter, varav fleras tillförlitlighet och 

relevans för en svensk kontext var svår att bedöma. Särskilt gav sökningen många artiklar med 

förslag på konkreta lektionsaktiviteter. Den andra sökningen avgränsades därför till tidskrifter 

(se listan under Tabell 1) om matematikundervisning och teknologi i skolan, i ett försök att 

erhålla sökresultat som är relevanta för studiens syfte. I sökresultatet lästes titel, ämnestermer, 

nyckelord eller sammanfattning på de 30 första artiklarna. Ytterligare en sökning gjordes för 

att specifikt söka efter litteratur om lärares attityder till eller användning av GeoGebra. Denna 

gång gjordes sökningen utan avgränsningar så att även avhandlingar kom med i sökresultatet. 

Söktermerna som har använts för första temat listas i Tabell 1 och söktermerna för det andra 

temat listas i Tabell 2. I tabellerna återges avgränsningar, antalet träffar och antal utvalda 

artiklar. Genom sökning på termen ”manipulative”, som påträffades i föregående sökningar, 

har ytterligare tre källor hittats och redovisas i Tabell 3. Asterisk (*) används för att ta med 

variationer av ett ord, exempelvis ”math*” ger träffar på såväl ”math” som ”mathematics”. 
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Tabell 1. Sökresultat för första temat i UniSearch. 

Söktermer Avgränsningar Antal träffar Antal utvalda 

geogebra 

Peer-reviewed; 

Tillgänglig via LiU; 

Engelska; 

Tidskrifter1 

265 3 

("teacher* 

conception*" OR 

"teacher* us* of" OR 

"teacher* opinion*") 

geogebra 

- 47 1 

1 The Journal of Mathematical Behaviour; International Journal of Mathematical Education in 

Science and Technology; International Journal for Technology in Mathematics Education; 

Computers in the Schools; Teaching Mathematics and Its Applications; International Journal 

of Science and Mathematics Education 

Tabell 2. Sökresultat för andra temat i UniSearch. 

Söktermer Avgränsningar Antal träffar Antal utvalda 

math* edu* 3D 

(equation* OR 

function*) 

("dynamic geometry 

system" OR 

"dynamic geometry 

software") 

Peer-reviewed; 

Tillgänglig via LiU 
97 1 

Tabell 3. Sökresultat för manipulatives i UniSearch. 

Söktermer Avgränsningar Antal träffar Antal utvalda 

manipulatives 

”multivariable 

calculus” 

Peer-reviewed; 

Tillgänglig via LiU; 
15 1 

 

Vidare har fem källor hittats genom referenslistor och en genom sökning på Thomas Lingefjärd 

– docent i matematikdidaktik och har bland annat översatt GeoGebra till svenska. Slutligen har 

den 17e ICMI studien (Hoyles & Lagrange, 2010), som är framtagen av International 

Commission on Mathematics Instruction, en internationell kommitté som arbetar för att 

förbättra matematikundervisningen över hela världen, givit ett stort bidrag. Fem av dess kapitel 

har analyserats i litteraturstudien. Sammanlagt har totalt 17 källor analyserats och 

kategoriserats. 

2.2 Analysprocess 

Litteraturen sorterades genom att mappar skapades och namngavs utefter vad litteraturen 

behandlade. Exempel: Artikel A och B handlar om lärares attityder – båda sparas i mappen med 

namn ”Lärares attityder”. Inte alltid har litteraturen varit disjunkt och flera källor har inbördes 

berört flera olika teman. Texternas innehåll kategoriserades därför enligt vissa framträdande 

teman genom färgkodning av textstycken, vilket gjorts möjligt genom att använda markering- 

och kommentarfunktionen i Adobe Acrobat Reader DC för de källor som är i PDF-format. Med 

markeringsfunktionen kan olika textavsnitt markeras med olika färger och kommentarer som 

sammanfattar texten kan läggas till vid sidan om. Det har utnyttjats för att bearbeta och sortera 
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litteraturen systematiskt. Andra källor, som inte kan läsas med Adobe Acrobat Reader DC, har 

tematiserats och kategoriserats med hjälp av att manuellt föra anteckningar i Word dokument. 

Fyra kategorier växte fram under arbetets gång: (i) Gymnasielärares och 

gymnasielärarstudenters användning av GeoGebra; (ii) Fokus för forskningsfältet teknologi i 

matematikundervisningen; (iii) Dynamiska geometriprogram och grafiska representationer i 

R2; (iv) Fysiska objekt och digitala verktyg för grafiska representationer i R3. Kategori (i) och 

(ii) består av litteratur som är relevant för första forskningsfrågan, (iii) av litteratur som är 

relevant för andra forskningsfrågan och (iv) av litteratur som är relevant för tredje 

forskningsfrågan. 
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3 Resultat 

3.1 Presentation av litteratur 

I följande avsnitt presenteras den litteratur som har analyserats och kategoriserats såsom angivet 

i avsnitt 2.2. 

3.1.1 Gymnasielärares och gymnasielärarstudenters användning av GeoGebra 
Endast en studie av verksamma gymnasielärares attityder till och användning av GeoGebra har 

hittats och det är en masteruppsats skriven av Lu (2008), som bidrar till litteraturstudien genom 

att den kan ge insikt om i vilka syften lärare använder GeoGebra och om det skiljer sig lärare 

emellan. Lu har utfört en kvalitativ studie av fyra yrkesverksamma gymnasielärare, två från 

Storbritannien och två från Taiwan, för att undersöka hur lärare använder GeoGebra och om 

det finns en skillnad mellan länderna i hur teknologi integreras i undervisningen. Speciellt 

undersöktes huruvida lärarna använde GeoGebra till både algebra- och geometriundervisningen 

eller endast ett av dessa matematikområden. I studien samlade Lu data genom flera olika 

metoder: intervjuer med lärarna (som spelades in och transkriberades); observationer av hur 

lärarna använde GeoGebra under intervjuerna (lärarna hade tillgång till programmet under 

intervjuerna); informativa intervjuer med dels GeoGebras skapare och dels en erfaren 

användare; informella konversationer med lärarna via email; analys av GeoGebra-material 

(exempelvis färdiga övningar) som publicerats av lärarna på olika hemsidor. I studien framkom 

det att emedan lärarna från båda länderna var överens om att GeoGebra bidrar positivt till deras 

undervisning, använde endast lärarna från Taiwan GeoGebra till både algebra- och 

geometriundervisningen. Lärarna från Storbritannien använde i huvudsak GeoGebra till 

geometriundervisningen och utnyttjade istället andra program för att undervisa om algebra. En 

begränsning med studien, som Lu lyfter fram, är att det inte i tillräcklig utsträckning gjordes 

klassrumsobservationer av hur lärarna använde GeoGebra i praktiken. 

Haciomeroglu, Bu, Schoen och Hohenwarter (2011) undersökte 68 blivande gymnasielärare 

som planerat lektioner i vilka GeoGebra skulle integreras och studien bidrar till denna 

litteraturstudie genom att den är kvantitativ och kan ge insikt om vad lärarstudenter anser om 

GeoGebra. Studenterna läste en kurs som behandlade undervisningsmetoder i matematik och 

fick i kursen till uppgift att skriva och presentera lektionsplaneringar som inkorporerade 

GeoGebra. Lektionsplaneringarna, samt skriftliga reflektioner studenterna fick ge i början och 

slutet av kursen, analyserades av Haciomeroglu et al. och resultatet visade att studenterna i 

slutet av kurserna var mer positiva till att använda teknologi i undervisningen än i början av 

kurserna. Haciomeroglu et al. exemplifierar genom ett utdrag av några skriftliga reflektioner att 

lärarstudenterna visade ett diversifierat intresse gällande vad GeoGebra kan användas till: visa 

bisektris i interaktiv triangel; ändra lutning på grafer till affina funktioner; grafiskt representera 

lösningar till ekvationer; illustrera hur fler staplar ger bättre Riemannsumma. Från analysen av 

lektionsplaneringar visades dock att en del studenter använde GeoGebra begränsat, genom att 

till exempel endast att använda programmet för att rita matematiska objekt som lika väl hade 

kunnat ritas utan programmet. Haciomeroglu et al. drar slutsatsen att aktiviteterna i kurserna, 

som behandlade hur GeoGebra kan användas i undervisningen, kan förbättra lärarstudenters 

användning av GeoGebra, men att avsaknad av erfarenhet av att arbeta som lärare kan begränsa 

hur väl dessa aktiviteter hjälper lärarstudenterna. 
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3.1.2 Fokus för forskningsfältet teknologi i matematikundervisningen 
Den 17e ICMI studien (Hoyles & Lagrange, 2010) är en omfattande studie som samlat bidrag 

från forskningsfältet teknologi i matematikundervisning, med syftet att svara på var forskningen 

befinner sig nu och vilka framsteg som gjorts i området de senaste tjugo åren. Studiens andra 

avsnitt fokuserar på att förstå hur elever lär sig matematik med hjälp av digitala verktyg och 

lyfter fram olika kunskapsteorier som är relevanta för att beskriva teknologins roll i lärandet av 

matematik. Kapitlen skrivna av Drijvers, Mariotti, Olive och Sacristán (2010) och Drijvers, 

Kieran et al. (2010) tjänar som ingång i denna litteraturstudie för att undersöka i vilka 

matematikområden effekten av DG har undersökts och vilka av DGs funktioner forskningen 

riktar uppmärksamhet mot. Drijvers, Mariotti et al. (2010) ger en introduktion till och sina 

reflektioner över de bidrag som utgör det andra avsnittet. Drijvers, Kieran et al. (2010) ger en 

historisk överblick av teoretiska ramverk som anses relevanta för att beskriva teknologins roll 

matematikundervisning, som spänner sig från 1960-talet fram till nutid. Teoretiska ramverk 

som är såväl teknologiorienterade som generella beskrivs, varav en del av dessa anses förlegade 

och en del anses mer relevanta för dagens matematikundervisning. 

Vidare har Sträßer (2002) skrivit en kort introduktion till ett volymavsnitt av forskningsartiklar 

vilka berör DGs utmärkande egenskaper och Arzarello, Olivero, Paola och Robutti (2002) 

beskriver i en av dessa forskningsartiklar ett teoretiskt ramverk för ”dra”-funktioner (begreppet 

beskrivs i avsnitt 3.2.2). Dessa två artiklar bidrar till litteraturstudien genom att de kan ge en 

insikt om och närmare exemplifiera vad forskning skriver om DG. 

3.1.3 Dynamiska geometriprogram och grafiska representationer i R2 

3.1.3.1 Olika aspekter av kunskap som digitala verktyg frambringar 
Sinclair et al. (2010) har analyserat, med hjälp av olika kunskapsteorier, fem olika nationella 

projekt av implementering av digital teknologi i undervisningen, en analys som bidrar till 

litteraturstudien genom att det kan ge insikt om vad lärare behöver tänka på då teknologi införs 

i undervisningen. Vidare så har Olive et al. (2010) gjort en omfattande litteraturstudie som 

försöker beskriva hur teknologi påverkar undervisningen och lärandet av matematik, som kan 

ge insikt om hur digital teknologi, och speciellt dynamiska grafiska representationer, kan 

utnyttjas i undervisningen. Därtill har Hall och Lingefjärd (2014) i en handbok samlat 

modelleringsuppgifter utformade för att lösas med GeoGebra, som bidrar till litteraturstudien 

genom att den kan ge insikt om vilka typer av uppgifter GeoGebra gör det möjligt att behandla 

i undervisningen. 

3.1.3.2 Två studier av elever som utforskar räta linjens funktion med GeoGebra 
Granberg och Olsson (2015) och Granberg (2016) har undersökt 36 respektive 24 

gymnasieelever som arbetat kollaborativt med att lösa problemuppgifter om räta linjens 

ekvation med hjälp av GeoGebra. I båda studierna arbetade eleverna i en situation som bestod 

av att feedback kom främst från GeoGebra (och inte läraren). Studierna bidrar till 

litteraturstudien genom att de kan ge insikt i hur GeoGebra kan användas i undervisningen och 

vilka effekter det kan ha på elevers lärande. Studierna beskrivs kort nedan. 

Syftet med studien utförd av Granberg och Olsson (2015) var att undersöka om GeoGebra 

främjade kollaborativt arbete och hjälpte eleverna att utveckla nya matematiska resonemang, 

istället för ihågkomna procedurer, för att lösa uppgifterna. Granberg (2016) undersökte om de 

svårigheter elever utsätts för när de arbetar med problemuppgifter kan leda till en så kallad 

produktiv ”kamp”, det vill säga en kamp som kan leda till att nya insikter skapas, samt vad 
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eleverna i så fall kan gagna från denna kamp. I båda studierna utnyttjades GeoGebras grafiska 

funktioner av eleverna för att dynamiskt manipulera ekvationer av räta linjer. Vidare så spelades 

elevernas konversationer och aktiviteter på datorskärmen in i båda studierna, med hjälp av en 

särskild programvara installerad på datorerna. Dessa samtal transkriberades och tidstämplades 

sedan, så att varje mening i elevernas konversationer med varandra stämde överens med 

respektive aktivitet på datorskärmarna. I resultatet av sin studie påvisar Granberg och Olsson 

(2015) att GeoGebra främjade ett kollaborativt arbete mellan eleverna som bestod av mer än att 

eleverna bara fördelade arbete mellan varandra; eleverna skapade gemensamma mål och 

problemslösningsstrategier. Resultatet visade också att eleverna med hjälp av GeoGebra kunde 

utveckla sina problemlösningsstrategier, genom att dynamiska grafer hjälpte dem att 

argumentera för och emot olika hypoteser och utvärdera sina lösningsstrategier. Resultatet av 

Granbergs (2016) studie visade att alla eleverna började med en improduktiv kamp, som bestod 

av att eleverna skapade och återskapade en felaktig lösning genom att endast ändra numeriska 

värden i GeoGebra, men som sedan utvecklades till en produktiv kamp. Det vill säga eleverna 

började med ett försöksbaserat arbetssätt men utvecklade sedan ett mer resonerande arbetssätt. 

3.1.4 Fysiska objekt och digitala verktyg för grafiska representationer i R3 

3.1.4.1 Fysiska objekt för att illustrera matematik i tre dimensioner 
Ett intressant begrepp som påträffats i litteraturstudien är manipulative (manipulerbart fysiskt 

objekt, hädanefter endast fysiskt objekt). Detta begrepp betecknar fysiskt material, exempelvis 

klossar och pinnar, som kan användas av elever och lärare för att illustrera och utforska olika 

matematiska begrepp. Två artiklar har hittats som undersökt effekten av fysiska objekt på 

elevers lärande i eller attityder till matematik. Sowell (1989) utförde en meta-analys av 60 

studier för att bestämma om fysiska objekt har positiv inverkan på elevers lärande och tog i sitt 

urval med studier från förskola upp till eftergymnasial utbildning. Utöver studier om fysiska 

objekt valde Sowell också ut studier som undersökt effekten av att i undervisningen använda 

bildliga representationer av fysiska objekt, det vill säga bilder av objekt på papper, animeringar, 

eller demonstrationer, i vilka fysiska objekt används, utförda av lärare. Därtill tog Sowell även 

med studier som undersökt effekten av att endast använda symboliskt skriftspråk och 

föreläsningar i undervisningen (det vill säga undervisning i vilken fysiska objekt eller bildliga 

representationer av fysiska objekt inte används). Sedan jämförde Sowell effekten av att använda 

fysiska objekt med bildliga representationer och ”symbolisk” undervisning. Genom att 

sammanställa dessa studiers resultat kunde Sowell identifiera att fysiska objekt som används i 

undervisningen under en längre tid har en positiv påverkan på elevers prestationer i matematik, 

jämfört med ”symbolisk” undervisning. Ingen väsentlig skillnad i effekt kunde dock identifieras 

mellan att använda fysiska objekt och bildliga representationer i undervisningen. 

McGee, Moore-Russo, Ebersole, Lomen och Quintero (2012) undersökte effekten av att 

använda fysiska objekt för att illustrera grafer i R3 under en kurs i flervariabelanalys. I en 

kontrollgrupp (60 studenter) användes whiteboardtavlan och datorprogram för att presentera  

3D-figurer och i en experimentgrupp (60 studenter) användes, utöver whiteboardtavlan och 

datorprogram, särskilda ”3D-kit” som bestod av fysiskt material. Detta material kunde 

användas av studenterna för att för att illustrera ytor, punkter och vektorer i tre dimensioner. 

För att undersöka effekten av dessa  3D-kit fick studenterna besvara fyra testfrågor och en enkät. 

Därtill intervjuades också fyra studenter från kontrollgruppen och fyra från experimentgruppen. 

I resultatet av testfrågorna erhölls att experimentgruppen presterade bättre på samtliga 

testfrågor, men en statistisk signifikant skillnad kunde endast ses i de uppgifter som var 



 

  11 

 

geometrisk orienterade. Från intervjuerna och enkäten erhölls det att studenterna var positiva 

till att använda dessa 3D-kit.  

Dessa två studier bidrar till litteraturstudien genom att de kan ge en insikt om det finns andra 

alternativ till digitala verktyg eller penna-och-papper för att visuellt representera funktioner och 

ekvationer i tre dimensioner. 

3.1.4.2 Virtuella representationer av fysiska objekt 
Ett annat begrepp som påträffats i litteraturstudien är virtuella objekt, som betecknar virtuella 

representationer av fysiska objekt. Olive et al. (2010) gör en genomgång av litteratur som 

behandlar hur teknologi kan hjälpa elever att visuellt representera matematik och berör då, 

bland annat, virtuella objekt. Vidare har Drijvers, Kieran et al. (2010), som också refererats i 

avsnitt 3.1.2, skrivit om vilka kunskapsteorier som är relevanta för att beskriva teknologins roll 

i matematikundervisningen och bidrar till litteraturstudien med att lyfta fram kunskapsteorier 

som är relevanta för både fysiska objekts och dynamiska geometriprograms roll i 

matematikundervisningen. Därtill beskriver Boon (2006) i en artikel olika typer av 

”miniprogram” (applets), däribland virtuella objekt, som utvecklats för att användas i 

matematikundervisningen, som bidrar till litteraturstudien genom att exemplifiera vad för 

virtuella objekt som finns att tillgå. 

Accascina och Rogora (2006) delar i en artikel med sig av några experiment i vilka 

gymnasielärare använde Cabri för att undersöka olika geometriska figurer. I artikeln belyser 

Accascina och Rogora hur fysiska objekt, figurer på papper och digitala figurer skiljer sig från 

varandra och artikeln bidrar därför till litteraturstudien genom att den kan ge insikt om vilka 

likheter och skillnader som kan finnas mellan dessa sätt att illustrera geometriska objekt. 

3.1.4.3 Design av dynamiska tredimensionella geometriprogram 
Jones, Mackrell och Stevenson (2010) har skrivit om hur själva designen av digitala verktyg  

kan påverka lärandet och vilka val mjukvaruutvecklare behöver göra i utformningen digitala 

verktyg för att de ska kunna användas i matematikundervisningen. Speciellt berör Jones et al. 

olika digitala verktyg som kan användas till olika områden av geometri; två- och 

tredimensionell Euklidisk geometri samt icke-Euklidisk geometri. Jones et al. bidrar till 

litteraturstudien genom att de kan ge insikt om vilka begränsningar som kan finnas i digitala 

verktyg för att dynamiskt, grafiskt representera tredimensionell matematik. 

3.2 Resultat av analys 

I följande avsnitt presenteras det resultat som erhållits genom att analysera och jämföra 

artiklarna och texterna som presenterats i föregående avsnitt. 

3.2.1 Gymnasielärares och gymnasielärarstudenters användning av GeoGebra 
Utifrån Lus (2008) och Haciomeroglu et al.:s (2011) studier förefaller det skilja från lärare till 

lärare och lärarstudent till lärarstudent hur GeoGebra används. Även om de två lärarna från 

Storbritannien i Lus studie i huvudsak använde programmet till geometriundervisning (se 

avsnitt 3.1.1), så använde de fyra lärarna sammantaget GeoGebra i flera olika 

matematikområden. Lu nämner att skillnaden mellan lärarna från Storbritannien och Taiwan 

kan bero på skillnader mellan nationerna, såsom olika läroplaner i länderna, men också på 

vilken uppfattning lärarna har om vilken typ av program GeoGebra är. Ett intressant 

resonemang Lu lyfter fram är att det är möjligt att lärarna från Storbritannien uppfattade 

GeoGebra enbart som ett dynamiskt geometriprogam och att det därför inte fanns lika starkt 
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intresse hos dem att använda GeoGebra till både algebra- och geometriundervisningen. Alltså 

kan det vara möjligt att lärare använder GeoGebra mer till geometri om de enbart uppfattar 

programmet som ett DG. 

Vidare så hade lärarstudenterna i Haciomeroglu et al.:s (2011) studie sammantaget planerat 

lektioner i flera olika matematikområden, men det framgår inte tydligt av studien huruvida 

studenterna inbördes använde GeoGebra till ett fåtal eller flertal områden. Haciomeroglu et al. 

nämner endast kort att de flesta studenterna planerat lektioner i flera olika områden men 

redovisar inte hur många dessa studenter är och inte heller exakt hur många områden respektive 

student planerat lektioner i. Det går därmed inte med säkerhet säga att studenterna sinsemellan 

använde GeoGebra diversifierat (en del kanske bara fokuserade på geometri och en del bara på 

algebra). Studiens resultat kan därmed endast indikera att framtida gymnasielärare är 

intresserade av att använda GeoGebra till flera olika grenar av matematiken och varierande 

utnyttja GeoGebras funktioner. 

3.2.2 Fokus för forskningsfältet teknologi i matematikundervisningen 
Sträßer (2002) hävdar att av alla typer av mjukvara som används i matematikundervisning är 

DG möjligen bland de bäst undersökta. Drijvers, Mariotti et al. (2010) noterar att bidragen till 

den 17e ICMI studiens (Hoyles & Lagrange, 2010) andra avsnitt har ett fokus på tidig algebra 

och geometri och nämner, i likhet med Sträßer (2002), att intresset för DG är stort i forskningen. 

Drijvers, Mariotti et al. (2010) lyfter vidare fram att detta intresse har medfört att många studier 

gjorts som undersöker effekten av DG i geometriundervisningen. Det verkar alltså tydligen vara 

som så att det i forskningen om DG i matematikundervisningen i första hand är i 

geometriundervisning som det finns mest insikter om DGs roll i undervisningen. Det är 

förmodligen inte så konstigt eftersom dynamiska geometriprogram är utformade för just 

dynamisk geometri (se avsnitt 5.1 för diskussion om att använda begreppet DG för att beskriva 

GeoGebra). 

Det är speciellt en funktion i DG som lyfts fram som unik och användbar och det är ”dra”-

funktionen: 

One interesting form of task is […] by which learners are provided with a DGE [= DG] figure for 

which they do not know the construction. The task is to construct a figure which has identical 

behaviour when dragged. Such a task is not possible with paper-and-pencil technology. This 

illustrates the powerful affordances of 2D DGEs (Jones et al., 2010, s. 55-56). 

Det som är utmärkande för dra-funktionen är alltså att den gör det möjligt att manipulera figurer 

på ett sätt som inte är möjligt med penna och papper. Denna funktion har undersökts av flera 

forskare. Arzarello et al. (2002) har bildat ett teoretiskt ramverk för att beskriva de kognitiva 

processer elever går igenom när de använder olika typer av dra-funktioner och Drijvers, Kieran, 

et al. (2010) lyfter fram att en särskild sekvens av interaktioner med dra-funktioner kan 

identifieras. I en observationsstudie iakttogs elever som arbetade med ett geometriskt problem 

med ett DG och det identifierades att eleverna arbetade utefter en följd av sekvenser, 

sekvensschema, med sju komponenter, kallat ”Variational dragging scheme” (Leung, Chan & 

Lopez-Real, 2006, refererad i Drijvers, Kieran et al., 2010, s. 110). Litteraturen visar alltså på 

att dra-funktionen är grundligt utforskad och poängen är här att lyfta fram att det är området 

geometri och dra-funktionen som är i fokus i forskning om DG i matematikundervisningen. 
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3.2.3 Dynamiska geometriprogram och grafiska representationer i R2 

3.2.3.1 Olika aspekter av kunskap som digitala verktyg frambringar 
För överskådlighetens skull har den litteratur som beskrevs i avsnitt 3.1.3.1, ”Olika aspekter 

av kunskap digitala verktyg frambringar”, här delats in i utefter två ämnen; ”pragmatiskt och 

epistemologiskt värde” och ”från notationer till operationer”. 

Pragmatiskt och epistemologiskt värde 
Sinclair et al. (2010) lyfter fram ett exempel på hur en funktion av en variabel kan undersökas 

med hjälp av DG. Med hjälp av så kallade glidare kan elever exempelvis betrakta hur parabeln 

𝑦 = 𝑎𝑥2 förändras då värdet på parametern 𝑎 och variabeln 𝑥 varieras (se Figur 1). Syftet med 

uppgiften är att elever ska bilda sig en förståelse för vad skillnaden är mellan en parameter och 

variabel. Sinclair et al. lyfter fram med exemplet att digitala verktyg dels har pragmatiska och 

dels epistemologiska värden. Med pragmatiskt värde menas själva hanterandet av verktyget för 

att åstadkomma förändringar, i det här fallet, genom att dra i glidarna. Det epistemologiska 

värdet består av att eleverna genom detta pragmatiska arbete kan bilda sig kunskap om varför 

glidaren för 𝑎 förändrar kurvans utseende medan glidaren för 𝑥 inte gör det. Sinclair et al. 

poängterar att läraren kan behöva förmedla det epistemologiska värdet till eleverna då det inte 

alltid är uppenbart för dem och speciellt om eleverna är i en process av att lära sig verktyget. 

Då är den pragmatiska aspekten mer framträdande. Eftersom glidar-funktionen är användbar i 

GeoGebra, för att exempelvis undersöka hur ändring av olika koefficienters värden påverkar 

utseendet för en funktions graf, kan det alltså vara viktigt att elever tidigt lär sig hur 

glidarfunktionen fungerar. Detta för att det epistemologiska värdet ska bli mer framträdande. 

 

Figur 1. Andragradsfunktion med glidare. Punkten x kan röras varvid P flyttas. 

Från notationer till operationer 
I diskussionen om pragmatiska och epistemologiska värden ger Sinclair et al. (2010) vidare 

exempel på hur DG verktyg kan användas av elever för att bestämma antalet lösningar till 

svårare ekvationssystem, utan att eleverna nödvändigtvis kan lösa ekvationssystemen 

algebraiskt. Genom att med DG rita grafer till ekvationer kan elever bestämma antalet lösningar 

genom att identifiera antalet skärningspunkter och vidare dynamiskt ändra värden på olika 

parametrar för att undersöka hur antalet lösningar ändras. 
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Att med hjälp av teknologi undersöka och lösa ekvationssystem, utan att elever lärt sig lösa 

dessa algebraiskt, lyfter Olive et al. (2010) fram är ett exempel på hur teknologi kan medföra 

ett skifte från notationer till operationer. Enligt Olive et al. har det genom tiden varit fokus på 

att lära elever utföra rutinprocedurer med symboliskt skriftspråk för hand (notationer) istället 

för att betona tillämpningar och mer komplexa procedurer (operationer). Olive et al. poängterar 

att teknologi ger matematiklärare och elever möjligheten att presentera respektive lära sig 

matematik i en annan ordning än tidigare. Elever kan exempelvis studera andragradsekvationer 

grafiskt innan de lär sig ”pq-formeln”, för att exempelvis lösa tillämpningsuppgifter som kräver 

att antalet lösningar till en andragradsekvation bestäms. Hall och Lingefjärd  (2014) lyfter fram 

att digitala verktyg som GeoGebra gör det möjligt att i större utsträckning arbeta med 

modelleringsuppgifter i undervisningen. Speciellt hävdar Hall och Lingefjärd att undervisning 

med modelleringsuppgifter får elever att utveckla begrepp- och procedurkunskap, på så sätt att 

”matematikundervisningen [blir] mer intressant, begrepp och procedurer går att koppla till 

verkliga situationer och kommunikationen blir mer nyanserad” (2014, s. 9). Således finns det i 

litteraturen argument för att grafiska representationer med digitala verktyg, som exempelvis 

GeoGebra, kan underlätta för att tillämpad matematik introduceras tidigare i undervisningen, 

vilket vidare kan medföra att procedurkunskap lyfts fram i ett nytt ljus för elever.  

Olive et al. (2010) lyfter dock fram att en övergång till från notationer till operationer inte sker 

automatiskt bara för att teknologi införs i matematikundervisningen och att elever behöver ha 

kunskap om hur matematik ska tillämpas för att lösa olika uppgifter. Det vill säga, hur elever 

använder sig av digitala verktyg i matematikundervisningen hamnar i fokus och nästa avsnitt 

berör närmare att elever kan fastna i problemlösningsprocesser om de inte får lämplig 

vägledning av läraren. 

3.2.3.2 Två studier av elever som utforskar räta linjens funktion med GeoGebra 
I Granbergs (2016) och Granberg och Olssons (2015) studier framkom det att feedback från 

GeoGebra var mer sofistikerad än att eleverna bara fick veta om de gjort rätt eller fel; de kunde 

även göra visuella representationer av sina idéer. GeoGebra främjade kollaborativt arbete 

genom att skapa en gemensam kontext och arbetsyta för eleverna att dela med sig av sina idéer 

till varandra. Samtidigt var GeoGebras feedback inte alltid tillräcklig; flera av eleverna 

reviderade inte sina hypoteser trots att de såg att de gjort fel och en del elever fastnade i trial-

and-error-processer. Granberg (2016) och Granberg och Olsson (2015) drar slutsatsen att det 

kan vara svårt att balansera lärarens roll i en undervisning där den främsta feedback är tänkt att 

komma från GeoGebra. Eleverna är tänkta att få feedback primärt från miljön (GeoGebra), 

vilket sätter läraren i bakgrunden. Men samtidigt kan läraren känna behov av att ingripa för att 

elever inte ska fastna i trial-and-error-processer. Det kan alltså vara så att GeoGebra möjligtvis 

inte kan introduceras i klassrummet som enbart ett laboratorium för elever att utforska 

matematik och elever kan behöva en viss vägledning utav läraren. 

3.2.4 Fysiska objekt och digitala verktyg för grafiska representationer i R3 

3.2.4.1 Fysiska objekt för att illustrera matematik i tre dimensioner 
Funktioner av två variabler eller ekvationer med tre obekanta är problematiska att representera 

grafiskt eftersom en övergång till R3 krävs. Att rita grafer med flera plan och kurvor som skär 

varandra i en och samma figur är inte realistiskt att göra för hand. Ett mer lyckat sätt att göra 

visuella representationer i 3D kan vara att använda fysiska objekt, exempelvis plaströr, pinnar 

och plastark, som kan experimenteras med för att visualisera linjer, plan och ytor. Som nämndes 

i avsnitt 3.1.4.1, visar Sowell (1989) att användning av fysiska objekt i 
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matematikundervisningen har en positiv effekt på elevers prestationer i matematik. Dock är det 

endast sex studier (10 % av alla studierna) i Sowells litteraturstudie som är utförda på 

eftergymnasialnivå, som är den utbildningsnivå det är mest troligt att tredimensionella 

funktioner och ekvationer behandlas, och det redovisas inte vilka matematikområden dessa 

studier behandlar. Det är alltså möjligt att de studier som Sowell tagit med inte alls berör 

huruvida fysiska objekt kan hjälpa studenter att undersöka tredimensionella funktioner och 

ekvationer. Därmed är det inte möjligt att utifrån Sowell dra någon slutsats om fysiska objekt 

kan hjälpa studenter att visuellt representera funktioner och ekvationer i R3. Däremot styrker 

McGee et al.:s (2012) studie att fysiska objekt hjälper studenter att förstå och visuellt 

representera tredimensionella funktioner (se avsnitt 3.1.4.1). 

En intressant detalj i McGee et al.:s (2012) studie är att det också användes ett datorprogram 

för att illustrera funktioner i R3, för både kontrollgruppen och experimentgruppen, och att det 

enda som skiljde grupperna från varandra var att experimentgruppen hade tillgång till fysiska 

objekt (se avsnitt 3.1.4.1). En tolkning av resultat kan vara att visuella representationer med 

datorprogram inte är tillräckligt för att hjälpa studenter i studiet av tredimensionella funktioner. 

Dock redovisar inte McGee et al. hur pass mycket, hur datorprogrammet eller vilket 

datorprogram som användes i undervisningen och det framgår alltså inte vilken påverkan 

datorprogrammet kan ha haft på studenternas lärande. Slutsatsen är att det i litteraturen finns 

belägg för att fysiska objekt kompletterar digital teknologi och penna-och-papper för att 

framgångsrikt illustrera funktioner och ekvationer i R3, men det framgår inte om dessa 

hjälpmedel är ett bättre alternativ än digitala verktyg. 

3.2.4.2 Virtuella representationer av fysiska objekt 
Fysiska objekt är fördelaktiga att använda eftersom de ger elever en möjlighet att manipulera 

exempelvis tredimensionella geometriska objekt på ett sätt som inte möjligt med penna och 

papper. Dock kan också dynamiska, digitala figurer besitta denna manipulerbarhet (Accascina 

& Rogora, 2006). Med digitala verktyg är det möjligt att skapa virtuella motsvarigheter av 

fysiska objekt, så kallade virtuella objekt, som kan hjälpa elever att visualisera abstrakta 

matematiska begrepp genom mer handgripliga objekt (Bienkowski et al., 2005 refererad i Olive 

et al., 2010). Drijvers, Kieran et al. (2010) lyfter fram att digitala verktyg som tillåter en 

dynamisk kontroll möjligtvis kan främja ett så kallat perceptuo-motoriskt lärande på samma 

sätt som fysiska objekt gör; att dra i exempelvis punkter och linjer kan ge en upplevelse av 

kroppslig rörelse. Drijvers, Kieran, et al. (2010) lyfter dock fram att det i forskningen finns 

uttryck för att en perceptuo-motorisk teori för lärarande inte är tillräcklig för att beskriva 

teknologins roll i matematiken och att den behöver byggas ut med andra kunskapsteorier från 

matematikdidaktiken. Poängen är inte här att fördjupa sig i teorin om perceptuo-motoriskt 

lärande utan det är att lyfta fram att det i litteraturen finns antydningar om att dynamiska, 

manipulerbara figurer i DG kan fylla samma funktion som fysiska objekt i 

matematikundervisningen. 

Huruvida virtuella objekt kan hjälpa att visuellt representera funktioner eller ekvationer i R3 

framgår inte av den analyserade litteraturen. Exempelvis är det enda konkreta exempel på 

användning av virtuella objekt som ges av Olive et al. (2010) en studie av barn som lär sig 

bråktal med hjälp av manipulerbara virtuella objekt. Olive et el. (2010) hänvisar läsaren vidare 

till Boon (2006) för fler exempel på hur virtuella objekt kan användas i 

matematikundervisningen men inte heller Boon ger några exempel på om virtuella objekt också 

kan användas i undervisningen för att visuellt representera funktioner och ekvationer i R3. 

Slutsatsen är således att det finns antydningar i litteraturen om att virtuella objekt i DG kan fylla 
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samma funktion som fysiska objekt, men det finns inget skrivet om det även gäller för att 

visuellt representera funktioner och ekvationer i R3. 

3.2.4.3 Design av dynamiska tredimensionella geometriprogram 
På grund av att datorskärmar är platta och pekdon används på platt underlag introduceras vissa 

val av ett DGs design som behöver göras, speciellt för fallet hur objekt ska placeras i en 3D-

rityta (Jones et al., 2010). Om programmet tillåter att exempelvis punkter kan placeras i 3D 

ritytan, genom att användaren klickar någonstans på skärmen, är frågan var punkten hamnar 

eftersom användaren är begränsad till att styra musen i två dimensioner. Olika program kan ha 

olika lösningar på sådana problem. I exempelvis Cabri placeras punkten på ett basplan för att 

sedan kunna manipuleras i den återstående axelns riktning (Jones et al., 2010). Även GeoGebra 

använder sig av ett basplan, x-y-planet, som referens för var en punkt placeras först. Vidare kan 

användaren klicka på punkten, efter den placerats, för att aktivera förflyttning i z-led. I 

GeoGebra växlar användaren mellan att flytta punkter parallellt med horisontalplanet och 

parallellt med z-axeln genom att om vartannat klicka på punkten. 

Som nämnts tidigare visar Arzarello et al. (2002) och Leung et al. (2006, refererad i Drijvers et 

al., 2010) att dra-funktionen är central i 2D DG verktyg. Jones et al. (2010) problematiserar 

vidare att eftersom dra-funktionen är så viktig i 2D kan frågan ställas om funktionen kan 

användas lika framgångsrikt 3D. Jones et al. nämner att det kan vara svårt att använda dra-

funktionen i 3D eftersom användaren är begränsad till rörelse i 2D med pekdonet. Om till 

exempel GeoGebra ska användas för att undersöka grafer till 3D funktioner och ekvationer kan 

en begränsning alltså vara att det inte är möjligt att röra datormusen i 3D. I 2D är det till exempel 

möjligt att rita en cirkel och sedan dra i den så att den flyttas och samtidigt observera hur 

cirkelns ekvation ändras i algebrafönstret. I 3D kan exempelvis en sfär inte lika enkelt flyttas 

runt i koordinatsystemet, eftersom det endast är möjligt att flytta den i två dimensioner åt 

gången. Det finns således begränsningar i DG verktyg som är fundamentalt knutna till hur vi 

människor har konstruerat datorer och datorutrustning, vilket i sin tur kan begränsa lärandet.  
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4 Sammanfattning av resultat 

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av resultat enligt litteraturstudiens tre 

frågeställningar. 

F1: Inom främst vilka matematikområden använder gymnasielärare och undersöker forskare 

GeoGebra och vilka av programmets funktioner är det som då utnyttjas respektive undersöks? 

Analysen visar att det finns en diskrepans mellan gymnasielärare, gymnasielärarstudenter och 

forskare i vilka områden GeoGebra och DG används respektive undersöks. Emedan studier av 

lärare och lärarstudenters användning av GeoGebra visar en variation av matematikområden 

som programmet används i (Lu, 2008; Haciomeroglu, et al., 2011), så har forskningsfältet 

teknologi i matematikundervisningen främst undersökt DGs roll i geometriundervisning 

(Drijvers, Mariotti, et al., 2010). GeoGebra är ett program som har mer komponenter än ett DG 

och lärare som inte uppfattar denna skillnad använder möjligtvis GeoGebra mer för geometri 

än algebra (Lu, 2008). 

Av de funktioner som erbjuds i DG är det speciellt möjligheten att ”dra” i objekt som forskare 

undersökt och till och med bildat teoretiska ramverk för (Drijvers, Mariotti, et al., 2010; 

Arzarello, et al., 2010). Det är i litteraturen tydligt att det som utmärker dra-funktionen är att 

den gör det möjligt att visuellt representera transformationer av matematiska objekt på ett sätt 

som inte är möjligt med papper och penna (Olive, et al., 2010; Jones, et al. 2010). Däremot 

tycks det utifrån studier av hur lärare och lärarstudenter använder GeoGebra finnas en varierad 

användning av programmets olika funktioner och det förefaller vara vilket matematikområde 

som behandlas som avgör vilka funktioner som används (Lu, 2008; Haciomeroglu, et al., 2011). 

F2: Vad skrivs i forskningen om användning av GeoGebra för grafiska representationer av 

funktioner av en variabel eller ekvationer med två obekanta? 

När det kommer till användning av DG för att grafiskt representera funktioner och ekvationer i 

R2 verkar en strömning i litteraturen vara att DG gör det möjligt att presentera matematiken i 

”omvänd ordning”. Med GeoGebra kan elever i större utsträckning arbeta med avancerade, 

autentiska uppgifter (Hall & Lingefjärd, 2014), som traditionellt sätt kräver god 

procedurkunskap i algebraisk omskrivning och ekvationslösning. Detta genom att till exempel 

approximera lösningar till ekvationer grafiskt (Olive et al., 2010). När det kommer till grafiska 

representationer i R2 med GeoGebra förefaller det vara centralt med möjligheten för elever att 

visuellt representera sina idéer och experimentera med matematiska objekt – GeoGebra 

erbjuder eleverna en ”målarduk” som ger feedback (Granberg & Olsson, 2015, s. 61; Granberg, 

2016). Det lyfts också fram att lärarens roll är central för att förmedla ett epistemologiskt värde 

till elever (Sinclair et al., 2010) och det kan exempelvis i fallet med grafiska representationer 

av funktioner av en variabel vara centralt att elever tidigt lär sig hur glidar-funktionen fungerar 

och kan användas. 

F3: Vad skrivs i forskningen om användning av GeoGebra för grafiska representationer av 

funktioner av två variabler eller ekvationer med tre obekanta? 

Det har i denna litteraturstudie inte hittats litteratur som har undersökt effekten på 

gymnasieelevers lärande av matematik att använda GeoGebra för att grafiskt representera 

funktioner och ekvationer i R3. Däremot har det hittats litteratur som lyfter fram att fysiska 

objekt kan hjälpa universitetsstudenter att visuellt representera funktioner i R3 och vidare 
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positivt påverka studenternas lärande av matematik (McGee, et al., 2012). Vidare visar 

litteraturen att virtuella representationer av fysiska objekt möjligtvis kan fylla samma funktion 

som fysiska objekt i matematikundervisningen (Accascina & Rogora, 2006; Olive, et al., 2010; 

Drijvers, et al., 2010), men inga studier har hittats som visar om det även gäller för att visuellt 

representera funktioner eller ekvationer i R3.  

Slutligen lyfts det fram i litteraturen att det finns en väsentlig skillnad mellan att använda DG 

för grafiska representationer i 2D och 3D. Det som är speciellt med DG är möjligheten att 

dynamiskt manipulera matematiska objekt genom att dra och flytta dem i ett koordinatsystem 

och samtidigt se hur ekvationer och parametrar förändras. Den möjligheten är mer begränsad i 

det tredimensionella fallet än vad det är i det tvådimensionella. Detta för att datorer och pekdon 

är utformade för att visa grafik på ”platta” skärmar respektive styras på ”platt” underlag och det 

medför att det inte är möjligt att flytta objekt i DG i tre dimensioner simultant, vilket i sin tur 

kan begränsa lärandet (Jones, et al., 2010). 



 

  19 

 

5 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras dels litteraturstudiens metod och dels de resultat som erhållits samt 

redogörs för de pedagogiska implikationer som identifierats. Slutligen ges förslag på framtida 

forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie kan inte göra anspråk på att heltäckande och uttömmande redogjort för 

litteratur relevant för studiens syfte och forskningsfrågor. Begränsningar finns i vilka söktermer 

som använts, vilket urval av litteratur som gjorts och hur litteraturen valts att analyseras. För 

att besvara frågeställningen om forskningens fokus kan en litteraturstudie som är driven av att 

sammanställa statistik över antalet forskningsartiklar som behandlar DG i 

geometriundervisningen kontra andra matematikområden vara en bättre metod. En sådan 

kvantitativ metod skulle kunna besvara frågan bättre, men förhoppningen är att denna 

litteraturstudie ger en överblick om vad som i forskning skrivs om DG. En annan begränsning 

är också att litteraturen som behandlats har haft skild specificitet i vilken typ av teknologi som 

berörts, och litteraturen inbegriper resultat och slutsatser som gäller för teknologi i allmänhet 

till GeoGebra och DG specifikt. Förhoppningen är dock att detta har gett litteraturstudien en 

mer heltäckande bild av rollen som dynamiska grafiska representationer kan ha i 

undervisningen än om litteraturen alltför snävt begränsats. 

Särskild kritik kan riktas mot att det i denna studie har analyserats litteratur som berör DG i 

allmänhet för att undersöka fokus för forskningsfältet teknologi i matematikundervisningen 

gällande GeoGebra. Detta på grund av att begreppet DG är problematiskt att använda för 

GeoGebra. GeoGebra är ett ”matematiskt laboratorium” (Hall & Lingefjärd, 2014, s. 478) och 

det är ”bara i GeoGebra [vi hittar] alla komponenter samtidigt” (Hall & Lingefjärd, 2014, s. 

478) . Ett mer korrekt begrepp är att kalla GeoGebra för ett dynamiskt matematikprogram 

(Hohenwarter & Preiner, 2007). Därför kan det vara problematiskt att dra slutsatser om fokus 

för forskningen om GeoGebra utifrån forskningslitteraturen om DG i allmänhet. Eftersom fokus 

för detta arbete var GeoGebras grafiska funktioner bedömdes det dock relevant att studera 

forskningslitteraturen om DG. 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka möjligheter GeoGebra erbjuder lärare och 

elever att i undervisningen grafiskt representera funktioner och ekvationer i R2 och R3. Syftet 

bröts ner i tre frågeställningar och litteratur söktes och analyserades för att besvara dessa frågor. 

Nedan diskuteras litteraturstudiens resultat utifrån de frågeställningarna. 

I litteraturstudien har det identifierats att intresset för dynamiska geometriprogram är stort i 

matematikdidaktisk forskning (Sträßer, 2002) och att fokus är riktat mot DGs roll i 

geometriundervisningen (Drijvers, Mariotti, et al., 2010). Speciellt har ”dra”-funktionen 

utforskats grundligt (Arzarello, et al., 2002; Drijvers, Kieran, et al., 2010). Detta är förmodligen 

inte så konstigt eftersom dynamiska geometriprogram är utformade för just dynamisk geometri, 

även om de därtill tillåter grafiska representationer av funktioner och ekvationer. Antyder detta 

att lärare och elever, i den faktiska användningen av DG, också fokuserar på geometri? Det vill 

säga, speglar undervisningens fokus forskningens? En kvantitativ studie av den faktiska 

användningen av GeoGebra och DG skulle behövas för att besvara dessa frågor. Speciellt 

behövs studier som undersöker om GeoGebra och DG används olika. Som nämndes i 
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metoddiskussionen ovan har GeoGebra ett dynamiskt samspel mellan olika komponenter som 

skiljer sig från DG och det kan därmed vara av intresse utföra studier som undersöker om denna 

skillnad påverkar hur lärare använder GeoGebra kontra DG. Och vidare, om lärare endast ser 

GeoGebra som ett DG kan användningsområdet begränsas till geometri (Lu, 2008), vilket lyfter 

fram att lärare behöver vara medvetna om GeoGebras dynamiska samspel mellan ett CAS-, 

algebra- och geometrifönster. 

Som lyftes fram i avsnitt 1 kan kanske digitala verktyg i matematikundervisningen medföra att 

vissa grenar av matematiken kan komma att bli överflödiga och ersättas av andra grenar. 

Speciellt lyftes det fram att rutinmässig algebraisk procedurhantering kanske kan minskas. Kan 

verktyg som GeoGebra medföra att procedurkunskap hamnar i bakgrunden i undervisningen? 

Är det önskvärt? Hatano (2003, refererad i Olive et al., 2010, s. 137) lyfter fram att 

begreppskunskap gör procedurkunskap meningsfull , så frågan handlar snarare om i vilket syfte 

dynamiska matematikverktyg används. Om GeoGebra bara används av elever för att utföra 

uppgifter som de skulle kunna göra för hand kanske programmet inte utnyttjas till sin fulla 

potential. Det är även olyckligt om GeoGebra eller liknande program används okritiskt av 

elever och att de provar sig fram när de löser uppgifter, utan att resonera matematiskt varför 

någonting stämmer eller inte (tendenser som kunde ses i Granberg och Olssons (2015) och 

Granbergs (2016) studier, se avsnitt 3.2.3.2). Ska eleverna få arbeta med uppgifter i GeoGebra 

med strikta ramar eller arbeta i en öppen, utforskande lärmiljö? Lärarens roll hamnar i fokus 

och möjligtvis är svaret på frågan att det inte finns vissa särskilda arbetssätt som är bra – det är 

lärarens orkestrering av verktyg i undervisningen som är av störst betydelse (Drijvers, Kieran, 

et al., 2010). 

Ekvationer med tre obekanta ska behandlas i undervisningen och studenter kan ha svårt att 

övergå från R2 till R3 vad gäller grafiska representationer (se Bakgrund, avsnitt 1.1.2 och 1.1.5). 

Det kanske kan tala för att åtminstone enklare tredimensionella funktioner, ekvationer eller 

vektorer introduceras på gymnasiet med hjälp av GeoGebra. Hur skulle i så fall studiet av 

ekvationer med tre obekanta införlivas i undervisningen meningsfullt? Kanske kan Olive et al.:s 

(2010) resonemang om notationer och operationer användas för att diskutera en sådan fråga 

(se avsnitt 3.2.3.1). Med DG kan elever grafiskt undersöka svårare ekvationssystem med två 

obekanta innan de lärt sig lösa dessa algebraiskt, så att de kan arbeta med komplexa uppgifter 

(operationellt arbete) utan att först behöva lära sig särskilda lösningsalgoritmer (Olive, et al., 

2010). Kanske kan samma resonemang även föras om ekvationssystem av tredje ordningen; 

elever skulle kunna arbeta med komplexa uppgifter i vilka en deluppgift är att undersöka antalet 

lösningar till ett ekvationssystem med tre obekanta, vilket är en deluppgift som de annars inte 

skulle kunna lösa utan tidskrävande algebraisk räkning. Det är dock högst spekulativt att det 

skulle vara en meningsfull undervisning och det behövs utföras empiriska studier av effekten 

på elevers lärande att med DG grafiskt representera ekvationer med tre obekanta för att kunna 

utröna om en sådan undervisning kan vara meningsfull. 

Om än det är möjligt att med GeoGebra grafiskt representera funktioner och ekvationer i R3 har 

det identifierats fundamentala begränsningar med digitala tredimensionella ritytor. Vi 

människor har konstruerat datorer och surfplattor för att styras med rörelser i två dimensioner, 

vilket kan göra det svårt att manipulera objekt i en rityta som är tredimensionell. Vilka effekter 

det har på elevers lärande är ett underforskat område (Jones, et al., 2010). Med dagens 

utveckling av ”Virtual Reality” teknologi, som tillåter användare att kliva in i en digital rymd 

(Jones, et al., 2010), är kanske dessa begränsningar snart ett minne blott. Framtidens elever, 
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studenter och lärare kommer kanske kunna röra sig i tredimensionella koordinatsystem för att 

undersöka ekvationer och funktioner i R3. 

5.3 Implikationer 

En första implikation av litteraturstudien är att lärare behöver vara medvetna om att GeoGebra 

och dynamiska geometriprogram kan skilja sig åt; GeoGebra lämpar sig till både algebra- och 

geometriundervisning. Lärare behöver alltså veta om att GeoGebra inte bara ett program för 

geometriundervisningen. En andra implikation är att om GeoGebra används av elever för att 

grafiskt representera funktioner och ekvationer, i en lärmiljö där läraren tar ett steg tillbaka och 

låter eleverna arbeta utforskande, behöver läraren vara uppmärksam på om eleverna fastnar i 

försöksbaserade lösningsstrategier. GeoGebra ger elever en möjlighet att visualisera sina idéer 

men den feedback GeoGebra ger behöver kompletteras av läraren på ett adekvat sätt; läraren 

behöver ge vägledning som utvecklar elevernas hantering av GeoGebras olika funktioner, 

istället för att ge ledning steg för steg hur en uppgift löses med GeoGebra. En sista implikation 

är att lärares egen kunnighet blir central för att funktioner och ekvationer i R3 ska kunna 

introduceras i undervisningen på ett meningsfullt sätt. Detta för att det inte finns mycket 

forskning att gå på hur tredimensionella funktioner och ekvationer kan hanteras och presenteras 

i gymnasiematematiken. Litteraturstudien bidrar dock med en insikt om att dels så är lärarens 

roll betydelsefull för att lyfta fram ett epistemologiskt värde och dels så kan det vara svårare att 

hantera GeoGebras 3D-rityta än 2D-ritytan. Det kan alltså vara ändå mer centralt i fallet med 

grafer i 3D att läraren förmedlar det epistemologiska värdet än i fallet med grafer i 2D, genom 

att exempelvis ge elever mer tid och träning till att placera och flytta objekt i 3D-ritytan. 

5.4 Framtida forskning 

Som nämnts tidigare i denna litteraturstudie är GeoGebras roll i matematikundervisningen 

underutforskad och speciellt hur GeoGebra kan förändra studiet av grafiska representationer av 

funktioner och ekvationer i R2 och framförallt i R3. Förslag på framtida litteraturstudier och  

empiriska studier är följaktligen: 

 Litteraturstudier som jämför forskning om dynamiska geometriprogram med forskning 

om GeoGebra. Detta för att bestämma vilka pedagogiska för- och nackdelar GeoGebra 

kan ha jämfört med dynamiska geometriprogram. 

 Empiriska studier på vilka pedagogiska för- och nackdelar GeoGebra kan ha jämfört 

med dynamiska geometriprogram. 

 Empiriska studier på om grafiska representationer av ekvationer med tre obekanta 

påverkar gymnasieelevers förståelse för ekvationer med tre obekanta positivt. 

 Empiriska studier på om fysiska objekt förbättrar studenters förståelse av 

tredimensionella funktioner mer än digitala verktyg.  
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