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Dagens matematik är uppbyggd av flera arbetsområden, ett av de här områden är geometri. 

Inom området geometri finns det flera viktiga begrepp elever ska få möjlighet att utveckla 

kunskaper om.  Det här arbetet är inriktat mot begreppet symmetri, ett begrepp som barn 

börjar utveckla förståelse av i tidiga år och som de flesta barn förväntas veta innebörden 

av.  Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka hur matematikdidaktisk forskning 

beskriver barns förståelse av det matematiska begreppet symmetri. 

För att kunna besvara syftet har två forskningsfrågor tagits fram: vilka kunskaper visar barn 

förståelse av inom symmetri och vilka delar av begreppet visar barn svårigheter för? 

Därefter har en systematisk litteraturstudie genomförts. Det insamlade materialet har valts 

ut från databassökningar och kedjesökningar. Materialet består av åtta internationella 

artiklar (sju tidskriftsartiklar och ett konferensbidrag), publicerade mellan 1984 och 2015.  

Urvalskriterier har använts för att hitta artiklar som svarade på våra forskningsfrågor. 

Materialet som valts ut ska vara vetenskapligt, inkludera begreppet symmetri och 

matematikdidaktik i de tidiga skolåren. Resultatet visar att barn har god förståelse av 

spegelsymmetri när de utför konkreta arbetsuppgifter. Det matematiska språket har en 

avgörande roll för elever när de ska visa förståelse för begreppet. Missuppfattningar beror 

vanligtvis på en bristande terminologi. Eleverna visar även svårigheter för oregelbundna 

geometriska former och när former roteras för att skapa mönster. 

Sökord: symmetri, matematikdidaktik, barn i tidig skolålder 
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1. Inledning 

Symmetri är ett av de mest grundläggande begreppen inom det matematiska området 

geometri. Giannouli (2013, s. 32) anger, att barn redan vid fyra månaders ålder lär sig 

urskilja lodrät spegelsymmetri. Vi har erfarenhet av att barn, redan innan skolåldern, 

experimenterar med symmetri när de pysslar. Även Bergius (2014, s. 354) nämner att barn 

experimenterar med symmetri när de ritar.  Grevholm (2012, s. 162) menar att barn i tidiga 

åldrar ofta förknippar sina teckningar med mönster som har symmetriska egenskaper. 

Eftersom symmetri enligt Karlsson och Kilborn (2015, s. 147) samt Grevholm (2012, s. 

162) förekommer i princip alla livsrum är det relevant att arbeta med begreppet i de tidiga 

skolåren. Olika former av symmetri förekommer exempelvis i kakelplattor, trädens löv och 

kronbladens placering på en blomma. Därför kan det vara relevant att veta vad symmetri 

innebär och vilken förståelse barn har av symmetri.  

När elever får undersöka symmetri kan de utveckla flera förmågor, exempelvis att resonera 

och lösa problem (Jahnke, 2011, s. 4). Det är dock vanligt att inom matematikundervisning 

arbeta med symmetri genom att bara vika pappersfigurer (Heiberg Solem, Alseth & 

Nordberg, 2011, s. 286; Karlsson & Kilborn, 2015, s. 148; Löwing, 2011, s. 34). 

Undervisning och arbete med symmetri kan ge elever möjlighet att reflektera över den 

matematiska betydelsen fenomenet har för vardagslivet. Undervisningen ska också 

stimulera elevers intresse för matematik och möjliggöra deras förmåga att använda 

matematik i varierande sammanhang. Genom undervisningen ska elever även få erfara de 

estetiska värden matematiken innehar genom mönster och former (Skolverket, 2016, s. 

55).  

Vi tror att det krävs mer planerad undervisning om symmetri för att elever ska få möjlighet 

att utveckla mer än en begränsad förståelse för begreppet. Enligt vår erfarenhet verkar det 

i undervisningssammanhang tas för givet att elever vet eller kan förstå vad symmetri 

innebär. Analysen av forskning inom området har däremot visat att barns förståelse för 

begreppet inte är självklar. Därför har vi utfört en systematisk litteraturstudie som 

behandlar barns förståelse av begreppet symmetri. Det här arbetet har avgränsats till 

tvådimensionell symmetri, eftersom det endast är symmetri i plana figurer som berörs i 

grundskolans läroplan (Skolverket, 2016, s. 59). 

Genom det här arbetet benämns barn och elever olika. Det beror på att de studier vi 

refererar till utgår från barn i olika åldrar. I vissa fall har de valts ut specifikt för att de är 

elever och i andra fall har studien utförts på yngre barn.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka barns förståelse av det matematiska 

begreppet symmetri och vad som eventuellt kan påverka förståelsen av begreppet.  

Syftet vill vi uppfylla genom att besvara följande frågor: 

• På vilket sätt uttrycker barn förståelse av symmetri? 

• På vilket sätt uttrycker barn missuppfattningar av begreppet symmetri? 
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3. Bakgrund 

Det här kapitlet inleds med en beskrivning av några begrepp som återkommer i arbetet. De 

presenteras i en ordning med början i det begrepp som innefattar det mest grundläggande 

fenomenet och vidgas sedan till begrepp som innefattar mer avancerade fenomen. 

Begreppen ligger senare som grund för att förstå resultatet bättre. Därefter presenteras en 

översikt av hur symmetri framträder i grundskolans styrdokument. Syftet med kapitlet är 

att ge en bakgrund och förklaring av relevanta begrepp och sammanhang som återkommer 

i texten. 

3.1. Symmetribegrepp 

Den matematiska termen kongruens är ett begrepp som elever behöver förstå och behärska 

för att kunna resonera kring symmetri. Det beskrivs ofta med två geometriska figurer som 

överensstämmer fullständigt och kan täcka varandra. De kongruenta figurernas 

motsvarande sidor och vinklar är alltid lika stora (Marklund, 1993; Löwing, 2011, s. 34, 

36). För att förstå kongruens är det enklast att demonstrera det genom att förflytta, spegla 

eller rotera den ena figuren för att lägga den ovanpå den andra. Genom överlappningen 

kan man bevisa att figurerna är kongruenta (likadana). Om en figur kan vikas på mitten går 

det att undersöka om dess båda sidor är kongruenta. Figurens sidor passar då perfekt ihop 

(Löwing, 2011, s. 33). Alla figurer som är identiska är kongruenta, men förhållandet gäller 

däremot inte åt motsatt håll. De kongruenta figurerna brukar benämnas som likadana men 

eftersom de i vissa fall är varandras speglingar, eller till och med varandras motsatser, är 

de inte alltid identiska (Bråting, Sollervall & Stadler, 2013, s. 101; Löwing, 2011, s. 41). 

Löwing (2011, s. 33, 190) ger ett exempel på hur en pusselbit måste vara kongruent med 

den plats den ska ligga. Pusselbiten måste alltid flyttas men ibland också roteras eller 

vändas för att passa in. 

Symmetri innebär att en form upprepas enligt vissa regler. Det matematiska begreppet 

symmetri handlar om att delar speglar varandra i en helhet, eller att det finns en harmonisk 

balans mellan delar och helhet (Furness & Björklund Boistrup, 2015, s. 142). Den här  

studien är begränsad till tre enkla former av symmetri inom det tvådimensionella planet. 

De formerna är: förflyttning, spegling och rotation, se figur 1. Ett mönster kan inkludera 

flera former av symmetri i samma bild, se figur 2, här genom att mönstret både speglas och 

roteras (Furness & Björklund Boistrup, 2015, s. 134). De figurer som inte är symmetriska 

kallas asymmetriska, vilket innebär att de inte innehar någon form av upprepning. 
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Figur 1: Exempel på tre former av symmetri. Linjen i spegelsymmetri kallas symmetrilinje och punkten i 

rotationssymetri kallas fästpunkt. 

 

Figur 2: Mandala, ett exempel med flera symmetrier i samma bild. 

Förflyttningssymmetri kan beskrivas som ett mönster där formerna upprepas genom en 

förflyttning i någon riktning (Furness & Björklund Boistrup, 2015, s. 134ff). Både Bergius 

(2014, s. 355) och Martinsson, (2014, s. 384f) beskriver att mönstrade tapeter är ett 

exempel på förflyttningssymmetri elever ofta är bekanta med. 

Spegelsymmetri beskrivs vanligen med två kongruenta sidor som speglar varandra genom 

en symmetrilinje (Bergius, 2014, s. 354; Furness & Björklund Boistrup, 2015, s. 137). 

Jahnke (2011, s. 3) ger ett exempel som går ut på att spegla sig för att se hur båda sidor av 

kroppen är lika varandra. Det som syns på ena sidan kroppen går även att se på andra sidan. 

Skulle ett ansikte delas längs den lodräta linjen och speglas får man ofta upp två olika 

ansikten, beroende på vilken halva som speglas, vilket visar att ansiktet i verkligheten är 

asymmetriskt. Det finns dock några som har mer symmetriska ansikten. Det går att bevisa 

genom att dela ansiktet längs den lodräta linjen och sedan skapa varsitt nytt ansikte av 

vardera halva. Om de två nya ansiktena ser nästintill identiska ut har personen ett 

symmetriskt ansikte (Jahnke, 2011, s. 3).  Sidorna om symmetrilinjen speglar varandra och 

bildar tillsammans hela objektet (Löwing, 2011, s. 36, 46). 
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Rotationssymmetri är en annan form av symmetri och innebär att mönstret upprepas i en 

rotation kring en fixpunkt i mitten (Martinsson, 2014, s. 383). En fixpunkt har samma 

funktion som en symmetrilinje och är alltid densamma. Den varken flyttas eller förändras, 

oavsett hur den roteras (Martinsson, 2014, s. 384).  

Ett objekt är endast rotationssymmetriskt om det vid fler än ett tillfälle under varvet 

fullständigt täcker det ursprungliga objektet. De antal gånger det ursprungliga utseende 

uppkommer under ett varv kallas för objektets rotationsordning (Bergius, 2014, s. 355; 

Bråting, Sollervall & Stadler, 2013, s. 100). Ett exempel på rotationssymmetri är 

trafikskylten för väjningsplikt, se figur 3. Roteras trafikskylten ett varv återkommer den 

till sitt ursprungliga utseende tre gånger under varvet, vilket betyder att trafikskylten har 

rotationsordning 3. Rotationsexemplet i figur 1 har rotationsordning 4.  

 

Figur 3: Exempel på rotationssymmetri. 

Tesselering är ett begrepp som används för att beskriva heltäckande mönster. Det innebär 

att ingen del överlappar en annan eller skapar några luckor. En tesselering är uppbyggd av 

en kongruent uppsättning figurer. Ett elevnära exempel på tesselering är en tegelvägg, där 

kongruenta tegelstenar tillsammans täcker hela väggen utan någon överlapp (Bråting, 

Sollervall & Stadler, 2013, s. 103). I figur 4, nedan, förflyttas, vrids eller också vänds 

figurerna för att skapa tre olika tesseleringar. De här omvandlingarna är nödvändiga för att 

figurerna ska passa ihop.  

 

Figur 4: Exempel på tesselering. 

3.2. Symmetri i skolans styrdokument 

I det centrala innehållet i kursplanen för matematik står det att elever ska få erfara symmetri 

i naturen och i bilder, samt få kunskap om hur de kan skapa symmetriska mönster 

(Skolverket, 2016, s. 57). Det står även under arbetsområdet algebra att elever ska få möta 

enkla geometriska mönster samt hur de kan konstrueras, beskrivas och uttryckas 
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(Skolverket, 2016, s. 56) Att ha kunskap om det matematiska begreppet symmetri handlar, 

enligt kommentarmaterialet till kursplanen i matematik, om att känna igen och att kunna 

skapa regelbundna mönster (Skolverket, 2011, s. 20). När elever möter geometriska 

mönster får de möjlighet att utveckla både tankar om mönstret och samtalet kring mönstrets 

uppbyggnad (Skolverket, 2011, s. 17). 

För att elever ska utveckla varaktiga kunskaper inom arbetsområden symmetri är 

kursplanen uppbyggd med en progressionstanke Elever i de lägre åldrarna ska arbeta med 

konkret material i elevnära situationer för att, med stigande ålder, successivt ta sig an mer 

obekanta uppgifter inom ämnesområdet. Uppgifterna ska till största del ha en förankring i 

vad elever kan möta i vardagen (Skolverket, 2011, s. 13). I matematikundervisning ska de 

lägre åldrarna utgå från ett experimenterande förhållningssätt. De ska få möta varierande 

uttrycksformer, i olika sammanhang som ger dem kunskaper om begrepp och metoder de 

kan använda i sin fortsatta utveckling. Det primära är att den tidiga undervisningen utgår 

från det elevnära för att senare vidgas till något mer abstrakt (Skolverket, 2011, s. 13).  

Progressionen inom symmetri ligger i att elever i de lägre åldrarna ska utveckla kunskaper 

inom olika symmetrier. Med stigande ålder ska de få bygga vidare på sin kunskap och få 

mer kunskap om begreppet symmetri (Skolverket, 2016, s. 59). 
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4. Metod 

I det här kapitlet presenteras studiens informationssökning genom att ange vilka sökord 

och databaser som använts. Dessutom beskrivs hur analysen över insamlade artiklar 

utförts. Databassökning och kedjesökning har använts och presenteras var för sig. 

4.1. Informationssökning 

Till den här litteraturstudien har databaserna: Primo, ERIC (Educational Resources 

Information Center), MathEduc (Mathematics Education Database) och Google Scholar 

använts för informationssökning. MathEduc har använts i relativt liten utsträckning 

eftersom många intressanta artiklar inte fanns tillgängliga. Dock söktes några av dem upp 

i Google Scholar, eftersom databasen ibland har fritt tillgängligt material.  

Databasen som använts mest frekvent är Primo. Vi har erfarenhet av databasen sedan 

tidigare och därför genererades majoriteten av materialet till den här undersökningen. Ett 

moment som upprepats i varje databassökning var att begränsa träfflistan med peer 

reviewed, vilket endast ska visa vetenskapliga arbeten.  

Materialet till litteratursökningen hittades dels genom systematiska databassökningar med 

sökord, dels genom kedjesökning på specifika författare och publikationer (artiklar). 

Databassökningarna utgick från det engelska sökordet symmetry, som kontinuerligt 

upprepats i flera databaser tillsammans med ämnesorden: primary school, math och 

education. Sökorden trunkerades och kombinerades på flera sätt för att få en så bred 

träfflista som möjligt med relevanta artiklar till vårt undersökningsområde. Trunkering av 

sökord leder till fler varianter av ordet, vilket i sin tur ger fler relevanta träffar men behåller 

inriktning på vårt undersökningsområde. Exempelvis trunkerades math på följande vis: 

math*. Då inkluderas bland annat mathematics eller mathematical till sökningens resultat.  

Nedan redovisas ett exempel på hur databassökningarna gått tillväga, vilka sökord som 

använts och i vilken databas sökningen gjorts. Det beskrivs hur många träffar just den 

specifika sökningen gett och vilket material som valts ut bland träffarna. 

 

Figur 5: Exempel på sökning. 

Utöver sökningarna med sökord utfördes även enskilda sökningar på författare inom 

området. De författarna var Mulligan och Sinclair. Sökningarna resulterade i flera 

användbara artiklar som analyserats till resultatet i den här studien. 

Kriterierna för de inkluderade artiklarna började med att titel eller abstrakt skulle innehålla 

begreppet symmetri. Under granskningen undersöktes på vilket sätt artiklarna behandlat 

innehållet, med teoretisk bakgrund, resultat och slutsatser, med mera. Därefter granskades 
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artiklarna utefter våra forskningsfrågor, vad barn visar förståelse av inom begreppet 

symmetri och eventuella svårigheter de kan ha för begreppet. Det insamlade materialet 

skulle behandla matematikdidaktik för de lägre åldrarna. Databassökningarna resulterade 

i fyra arbeten, sammanfattade i tabell 1. 

Tabell 1, resultatet av systematiska databassökningar. 

Författare Titel Årtal Publikationstyp 

Callingham, 

Rosemary 

Primary students’ understanding of 

tessellation: an initial exploration 

2004 Konferensbidrag 

Cole, Shelbi Symmetry gave me four legs! 2010 Tidsskiftsartikel 

Jacobson, Cathy & 

Lehrer, Richard 

Teacher appropriationn and student 

learning of geometry through design 

2000 Tidsskiftsartikel 

Sharp, Janet M. & 

Bush Hoiberg, 

Karen 

The process of assessment applied to 

tessellations 

1998 Tidsskiftsartikel 

Utöver databassökningarna, med sökord samt sökningar på enskilda författare, har det 

utförts systematiska kedjesökningar. De utfördes utifrån några artiklar som bearbetats. 

Kedjesökningarna utfördes utifrån de bearbetade artiklarnas referenslistor. De artiklar som 

använts för kedjesökning var följande: Sinclair & Bruce (2015), Ng & Sinclair (2015) samt 

Mulligan (2015). I kedjesökningen användes databasen Primo, för att genom högskolan ha 

tillgång till artiklarna. De här sökningarna utgick, precis som tidigare, från 

urvalskriterierna för att inkludera endast material som var relevant till 

undersökningsområdet. De fyra artiklar som framkom genom kedjesökningar finns 

sammanfattade i tabell 2. 

Tabell 2, resultatet av kedjesökningar. 

Författare Titel Årtal Publikationstyp 

Bornstein, Marc H. 

& Stiles-Davis, 

Joan 

Discimination and memory for 

symmetry in young children 

1984 Tidsskiftsartikel 

Forsythe, Susan K. Developing perceptions of symmetry 

in a dynamic geometry environment 

2011 Tidsskiftsartikel 

Hoyles, Celia & 

Healy, Lulu 

Unfolding meanings for reflective 

symmetry 

1997 Tidsskiftsartikel 

Ng, Oi-Lam & 

Sinclair, Nathalie 

Young children reasoning about 

symmetry in a dynamic geometry 

environment. 

2015 Tidsskiftsartikel 
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4.2. Tillvägagångssätt vid analys 

I analysen av det insamlade materialet har vi utgått från våra forskningsfrågor för att 

enklare kunna kategorisera och jämföra materialet. Till hjälp vid analysen framställdes en 

tabell, se bilaga, för att tydligare kunna jämföra de olika materialens design och urval 

kopplat till resultat. I tabellen har vi noterat hur studierna beskriver sådant som har relevans 

för våra forskningsfrågor. De är: 

• Material som behandlar barns förståelse av begreppet symmetri, antingen spegling, 

förflyttning eller rotation. Det presenteras under en egen kolumn i tabellen.  

• Material som behandlar barns svårighet att förstå begreppet symmetri. Även det 

presenteras under en egen kolumn i tabellen. 

Utöver det har material som beskriver vad som påverkar barns förståelse av begreppet 

symmetri även inkluderats. I bilagan beskrivs även artiklarnas syfte, design och urval samt 

teoretisk bakgrund, för att tydligt få en översikt över hur forskningen kommit fram till 

resultatet samt vad som kan ha påverkat slutsatserna. Vi har läst alla artiklar var för sig och 

sedan diskuterat innehållet, för att utvinna bästa trovärdigheten ur slutsatserna.  

Två artiklar har inkluderats trots att de inte är byggda på någon vetenskaplig studie. Cole 

(2010) samt Sharp och Bush Hoiberg (1998) har beskrivit egna erfarenheter efter att de 

genomfört lektioner om symmetrilinjen respektive tesselering. De här studierna har 

kommit fram i sökningarna trots att sökningarna alltid varit begränsade till texter som varit 

peer reviewed. Båda artiklarna har haft referenser och en teoretisk bakgrund. Eftersom 

slutsatserna varit någorlunda samstämmiga med en del av de vetenskapliga artiklar som 

använts har vi använt dem tillsammans med övrigt material i den här litteraturstudien. 
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5. Resultat 

I det här kapitlet har vi sammanställt vad det insamlade materialet beskriver om barns 

förståelse av symmetri samt vad barn visar för missuppfattningar av symmetri. 

5.1. Det barn visar kunskaper om inom symmetri 

I Hoyles och Healys (1997, s. 31) studie framkommer det att elever experimenterade med 

innebörden av begreppet symmetri innan de fick kunskap om den formella terminologin. 

Det visar sig i flera studier att när elever blir delaktiga i en diskussion och därmed får 

matematiska ord att beskriva symmetri med ökar deras förståelse för begreppet symmetri 

(Cole, 2010, s. 213; Jacobson & Lehrer. 2000, s. 78, 86; Ng & Sinclair, 2015, s. 428, 430, 

432). I Hoyles och Healys (1997, s. 27) studie undersöks det hur elever får en förståelse 

för spegelsymmetri genom att arbeta med symmetrilärande i ett datorprogram, Turtle 

Mirror (TM). Datorprogrammet är utformat för att användaren ska programmera en väg åt 

sköldpaddor. Den vägen bildar olika figurer med fokus på symmetri. Det finns alltid en 

symmetrilinje med minst en sköldpadda på vardera sida.  Eleverna arbetar i par för att lösa 

uppgifterna, vilket leder till en dialog mellan eleverna där de fick dela med sig av sina 

idéer. Dialogen kan resultera i att eleverna lär sig av varandras sätt att tänka och då formas 

en kognitiv utveckling inför fortsatt lärande (Hoyles & Healy, 1997, s. 53). En lärare i 

Jacobson och Lehrers (2000, s. 79) studie hjälper elever att använda korrekt terminologi 

och på så sätt vidga sitt matematiska språk när eleverna beskriver hur och varför mönster 

förändras. Lärare kan använda det matematiska språket som ett verktyg, både genom att 

själva använda korrekt terminologi när de undervisar och genom att låta eleverna förklara 

sina uppgifter och lösningar med användning av matematiska ord (Ng och Sinclair, 2015, 

s. 428).  

Att använda rätt terminologi resulterar i att elever tydligare visar förståelse för hur mönster 

förändras (Jacobson & Lehrer, 2000, s. 86). Ng och Sinclair (2015, s. 428) observerar att 

elever till en början vill vika figurer på mitten för att demonstrera att sidorna är kongruenta 

och att figuren alltså innehar en symmetrisk egenskap. Cole (2010, s. 213) låter sina elever 

rita teckningar med ett symmetribälte. Därefter frågar hon hur de vet om teckningen är 

symmetrisk. En elev beskriver att man kan ta reda på det genom att vika teckningen. För 

att fästa beskrivningen om vikning till en mer formell matematisk förståelse använde Cole 

(2010, s. 213) “talk moves” för att få en annan elev att lägga till en förklaring med ett mer 

matematiskt språk. Eleverna kommer tillsammans fram till att vardera sida om 

symmetrilinjen är kongruenta och det innebär att figuren är spegelsymmetrisk. Eleverna 

hos både Hoyles och Healy (1997, s. 30) samt Cole (2010, s. 213) observerar att det finns 

en gräns som delar en figur i två kongruenta sidor. Ng och Sinclair (2015, s. 428) ser också 

att elever kan betrakta symmetri som en egenskap eller som ett sätt att kategorisera objekt, 

antingen som symmetriska eller assymetriska.  

I Hoyles och Healys (1997, s. 53) studie beskrivs en elev, Emily, som genomför 

arbetsuppgifter inom symmetri. Emily ska spegla en figur med hjälp av sköldpaddor som 

punkter. Hon mäter avståndet och vinkeln från figuren till symmetrilinjen och inser då att 
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sköldpaddans position inte har någon avgörande betydelse för speglingen. Det avgörande 

är att avståndet och vinkeln ska vara desamma på båda sidorna symmetrilinjen.  

Ng och Sinclair (2015, s. 430) observerar att efter tre lektioner, där elever får 

experimentera med symmetrilinjen i en programvara för “dynamisk geometri” (DGS), 

utvecklar de ett nytt sätt att använda ord och de talar nu om symmetri som en rörelse. 

Elevernas förklaringar indikerar att deras uppfattning skiftar från att tidigare betraktat 

symmetrilinjen som statisk till att nu betrakta den som dynamisk. Symmetrilinjen blev, för 

eleverna, under tiden mer som en spegel där det som hände på ena sidan projiceras på andra 

sidan. Linjen blev på så vis ett dynamiskt fenomen för eleverna (Ng & Sinclairs, 2015, s. 

430).   

I en studie av Bornstein och Stiles-Davis, (1984, s. 639) får barn mellan 4 och 6 år sitta 

framför en skärm med diabilder. Barnen får där välja mellan två bilder, den ena med ett 

symmetriskt mönster och den andra med ett asymmetriskt mönster. Det antal gånger det 

tar för barnen att urskilja den symmetriska bilden registreras. Det kom då fram att det tar 

färre omgångar för barnen att upptäcka en lodrät symmetri än det gör att upptäcka en vågrät 

eller lutande. En vågrät symmetrilinje visar sig dock vara aningen lättare att upptäcka än 

en lutande. Ju äldre barnen är desto mindre skillnad visar resultatet (Bornstein och Stiles-

Davis, 1984, s. 641). Även äldre elever, menar Forsythe (2011, 225f), föredrar att använda 

en lodrät linje när de experimenterar med symmetri i DGS.   

Ett förtest eleverna gjorde i Hoyles och Healys (1997, s. 30, 45, 47, 50) studie visar att 

eleverna har god förmåga att avbilda figurer genom en lodrät och vågrät symmetrilinje. 

Coles (2010, s. 212) elever demonstrerar att kroppen har en lodrät symmetrilinje genom 

att dra ett finger med start mellan ögonen som fortsätter rakt ned genom kroppen. 

Ett sätt att arbeta vidare med symmetri och kongruens är som Sharp och Bush Hoiberg 

(1998, s. 277) gör med tesselering. De anger att elevers tidigare kunskaper om kongruens 

och symmetri naturligt kan förlängas i arbete med tesselering. Eleverna beskriver 

konstverket Pegasus av M. C. Escher, se figur 6 som en helhetsbild, uppbyggd av mindre 

delar som varsamt konstrueras för att passa ihop (Sharp & Bush Hoiberg, 1998, s. 278). 

 

Figur 6: Pegasus (Escher, 1959) 
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Callingham (2004, s. 189) observerar att elever är på väg att förstå andra sorters symmetri 

än spegling när de fokuserar på helheten istället för delarna i omvandlingen, när en 

tesselering skapats. Slutsatsen drar hon efter att ha låtit elever detaljerat beskriva hur 8 

tesseleringar bildats. Eleverna beskriver både formerna och hur de omvandlats 

(Callingham, 2004, s. 186). För att uppnå högre nivåer i beskrivningarna behöver eleverna 

ha förståelse för formernas omvandling i skapandet av tesslering (Callingham, 2004, s. 

189). De flesta elever klarar att beskriva tesseleringarna visuellt. Det framgår även att en 

del elever klarar att uppnå en analytisk eller till och med abstrakt nivå i beskrivningen 

(Callingham, 2004, s. 187).  

5.2. Det barn visar svårigheter för inom symmetri 

Callingham (2004, s. 186) anmärker att elever har svårt att ge en beskrivning som 

överstiger en visuell nivå när formerna i en tesselering är obekanta. De tesseleringar elever 

har mest besvärligt att beskriva är tesselering 6 och 8, se figur 7. Ingen elev lyckas uppnå 

en abstrakt nivå i sina beskrivningar av de här tesseleringarna. Eleverna beskriver formerna 

i mönstren på ett informellt sätt som “flywings” (flugvingar) och “dumbbells” (hantlar).  

 

Figur 7: “Flywings” och “dumbbells” ur Callingham (2004, s. 186). 

Problemet med förklaringen av tesselering stannar inte vid hur formerna såg ut. Eleverna 

visar även svårigheter när de ska beskriva hur formerna omvandlats, specifikt vid rotering 

(Callingham, 2004, s. 189). Även Sharp och Bush Hoiberg (1998, s. 279) observerar att 

elever uppvisar större osäkerhet när de ska skapa en tesselering genom att rotera en figur. 

Elever ställer fler frågor och behöver mer vägledning under skapandet av egna 

rotationstesseleringar, trots att de i den tidigare genomgången uppvisar förståelse för alla 

sorters omvandling och kongruens (Sharp & Bush Hoiberg, 1998, s. 278). 

Hoyles och Healy (1997, s. 30, 45, 47, 48) observerar att elever ofta avbildar objekt 

inkorrekt genom en lutande symmetrilinje. De väljer ofta att mäta ut en fästpunkt och sedan 

spegla figuren som i en lodrät linje. Det resulterar i två lodräta figurer på olika nivåer, se 

figur 8.  
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Figur 8: Emily’s förtest som innehåller exempel på svårigheter med lutande symmetrilinje i den tredje och 

femte uppgiften ur Hoyles och Healy (1997). 

 

När eleverna därefter fick till uppgift att spegla figurer genom lutande linjer i TM hade en 

funktion byggts in i programvaran för att eleverna skulle kunna ändra lutning på 

symmetrilinjen. Det var dock ingen av eleverna i undersökningen som valde att använda 

den funktionen (Hoyles & Healy, 1997, s. 41, 44). Det visade sig även att de kunskaper 

eleverna fått genom TM inte överfördes när de fick samma uppgifter i pappersform. De 

strategier eleverna tillsammans byggt upp glömde de bort inför kommande uppgift. Det 

verkade som eleverna slumpmässigt valde strategi inför varje uppgift (Hoyles & Healy, 

1997, s. 44, 51). 
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6. Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras resultatet genom att de olika arbetena ställs mot varandra och 

problematiseras. Därefter diskuteras tillvägagångssättet vid informationssökningen och 

analysen av material. 

6.1. Resultatdiskussion 

6.1.1.  Det barn visar kunskaper om inom symmetri 

En större del av materialet berör enbart förståelse av spegelsymmetri. Den här formen av 

symmetri verkar anses mer betydelsefull att undersöka än de andra formerna av symmetri, 

vilket kan bero på det som Giannouli (2013, s. 32) hävdar, att spegelsymmetrin är en 

egenskap människan naturligt urskiljer i en tidig ålder. Forskningen är relativt överens om 

att en lodrät symmetrilinje är enklast att upptäcka och att de flesta elever visar kunskaper 

om att båda sidor om linjen ska vara kongruenta (Bornstein & Stiles-Davis, s. 641; Cole, 

2010, s. 213; Forsythe, 2011, 226; Hoyles & Healy, 1997, s. 30; Ng & Sinclair, 2015, s. 

428). Däremot kan forskningsfältet utvidgas eftersom begreppet symmetri berör mer än 

bara spegling. Enligt kursplanen i matematik står det att eleverna ska få möta symmetri, 

bland annat i naturen (Skolverket, 2016, s. 58). I naturen återfinns alla former av symmetri 

och därför kan det vara relevant att utöka forskningsområdet så att det involverar alla 

former av symmetri. Av de arbeten som kommit fram i sökningarna benämner endast två 

artiklar andra former av symmetri än spegling (Callingham, 2004; Sharp & Bush Hoiberg, 

1998). De artiklarna handlar båda om tesselering. Varför det faktiskt förekommer i de 

artiklarna beror troligtvis på att alla tre former av symmetri ingår i arbete med tesselering.  

Flera vetenskapliga studier pekar på det matematiska språkets nära band till barns 

kognitiva utveckling av begreppet symmetri. Fyra olika studier (Cole, 2010; Holes & 

Healy, 1997; Jacobson & Lehrer, 2000; Ng & Sinclair, 2015) har kommit fram till att elever 

som lärt sig matematiska termer kan använda dem för att beskriva sina uppfattningar om 

symmetri. Coles (2010, s. 212, 214) elever lär sig resonera med matematiska termer genom 

att praktiskt experimentera med figurer och symmetrilinjer. Hoyles och Healy (1997, s. 

53f) undersöker elevers dialog i samspel. Där blir eleverna tvungna att förklara sina 

tankegångar med matematiska termer så kamraten förstår vad de vill göra för att lösa 

uppgiften. Jacobson och Lehrer (2000, s. 73, 75) undersöker hur fyra erfarna lärare 

samtalar med sina elever. Samtalet utgår från en animerad instruktionsvideo som handlar 

om hur man skapar mönstret i en “quilt” (ett lapptäcke). De här tre studierna drar slutsatsen 

att samtal med korrekt terminologi kan leda till en vidgad förståelse av begreppet 

symmetri. Det gäller både samtal mellan elev och lärare och elever emellan. Ng och 

Sinclair (2015, s. 425) har däremot filmat undervisning som består av tre olika lektioner 

med två veckors mellanrum i två klasser med elever som var mellan 6 och 8 år. Deras 

teoretiska utgångspunkt har varit att man, genom klassrumsdiskussion, kan få en inblick i 

hur elever tänker kring och förstår begreppet symmetri (Ng & Sinclair, 2015, s. 423). 

Därför har även Ng och Sinclair (2015) dragit slutsatsen att språket i klassrummet har en 
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stor betydelse. Alla tre studierna visar att det är angeläget att kommunicera mycket men 

också att det är viktigt att använda rätt ord i kommunikationen. Det tror vi beror på att när 

barns resonemang observeras visas deras språkbrister och de kan rättas till i tid. I 

läroplanen beskrivs det att elever ska få möjlighet att använda sitt språk för att kunna 

utveckla sina kunskaper (Skolverket, 2016, s. 9). Om eleverna inte har tillräcklig kunskap 

om det matematiska språket tror vi att elevernas förkunskaper eventuellt inte kan tas 

tillvara i undervisningen. 

Varken Bornstein och Stiles-Davis (1984) eller Callingham (2004) behandlar matematiskt 

språk i sina studier. Sannolikt beror det på studiernas design. Barnen i Bornstein och Stiles-

Davis (1984, s. 639, 643) studie har enskilt fått jämföra bilder, vilket vi tror har gjort att 

det varit omöjligt att studera interaktionen mellan individer. Eleverna i Callinghams (2004, 

s. 185) studie fick däremot göra ett skriftligt test. Det hade därför varit möjligt att studera 

elevers matematiska språk. Men vi ser inte att studien inbjöd eleverna att interagera eller 

visa något matematiskt resonemang och därför har inte heller det kunnat studeras.  

Ng och Sinclair (2015, s. 430) observerar en utveckling i elevernas resonemang om 

symmetri. Eleverna har gått från att betrakta symmetri som ett statiskt begrepp till att 

resonera kring symmetrilinjers dynamiska egenskaper. Cole (2010, s. 212) har däremot 

baserat sin artikel på egna åsikter och erfarenheter efter en lektion. Hon noterar att eleverna 

kan beskriva en symmetrilinje på ett statiskt sätt (Cole, 2010, s. 213). Cole (2010, s. 214) 

gick därefter vidare med enskilda och praktiska arbetsuppgifter åt eleverna, bland annat 

fick de vika symmetrilinjer i urklippta figurer. Till skillnad från Ng och Sinclair (2015) 

noterar Cole (2010) ingen utveckling av elevers resonemang. Det tror vi beror på att 

övningarna eleverna utför i Coles (2010) undervisning inte ger samma möjlighet till 

utveckling av förståelsen för symmetri. 

6.1.2. Det eleverna visar svårigheter för inom symmetri 

Flera av texterna visar att barn har svårt att genomföra arbetsuppgifter när de stöter på 

element som de inte tidigare är bekanta med (Bornstein & Stiles-Davis, 1984, s. 644; 

Callingham, 2004, s. 187; Hoyles & Healy, 1997, s. 30, 45, 47, 48; Sharp & Bush Hoiberg, 

1998, s. 279). Bland annat observerar Callingham (2004, s. 187) att elever har svårt att 

förklara mönster när formerna inte var bekanta eller regelbundna. Nästan hälften av 

eleverna i studien gav irrelevanta förklaringar på tesselering 6 och 8, se figur 7. Elever 

beskriver formerna som dumbbells och flywings istället för att med ett matematiskt språk 

förklara de geometriska formerna (Callingham, 2004, s. 186f). Det tror vi kan bero på att 

undervisningen ofta tar upp regelbundna geometriska former, men sällan berör 

oregelbundna. Forsythe (2011, s. 226) menar att geometriundervisningen vanligtvis brukar 

inriktas mot formers egenskaper, exempelvis antal hörn eller liknande. Hon nämner dock 

inte oregelbundna former, utan poängterar snarare att fokus bör läggas på egenskaper som 

symmetri eftersom det är något eleverna naturligt upptäcker. 

Sharp och Bush Hoiberg (1998, s. 279) anger att elever visar större osäkerhet när de skapar 

en tesselering där formerna roteras. Trots att eleverna till en början visade förståelse för de 
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tre former av symmetri som ingår i tesselering har de svårt att genomföra den sistnämnda 

uppgiften. Oavsett om eleverna visar en kunskap om symmetrier är det relevant att använda 

varierande arbetsformer och språk. Arbetsformen är här för eleverna både ny och enformig. 

Sharp och Bush Hoiberg (1998, s. 279) kom fram till att orden behöver vara noga utvalda 

i undervisningen för att undvika missuppfattningar. 

Son och Sinclair (2010, s. 38) har noterat att lärare, speciellt nyexaminerade, har svårt att 

vägleda elever vid svårigheter. Lärarna har inte problem med att identifiera elevers 

svårigheter utan snarare att stötta dem med korrekta matematiska förklaringar (Son & 

Sinclair, 2010, s. 40). Cole (2010, s. 213) skriver att elever själva har svårt att beskriva 

fenomen som symmetrilinje med matematiska termer. I det här fallet kunde läraren lägga 

till ett mer matematiskt språk som eleverna sedan kunde innefatta i sina förklaringar. Om 

både elever och lärare har svårt att förklara matematiska fenomen med korrekta termer 

anser vi att det uppstår problem. Det är av stor vikt att lärare har tillräckliga 

ämneskunskaper för att elevernas tidigare kunskaper ska kunna tas tillvara (Son & Sinclair, 

2010, s. 32), något som lärare idag, enligt Skolverket (2016, s. 8), ska göra. 

Elever som deltagit i Hoyles och Healys (1997, s. 30, 45, 47, 48) studie visar sig ha svårt 

att spegla en figur över en lutande symmetrilinje. Eleverna kan lokalisera en punkt som 

speglas i rät vinkel över symmetrilinjen och utifrån den skapa en kongruent figur, men i 

fel vinkel, se figur 8. Även Bornstein och Stiles-Davis (1984, s. 644) anger att barn har 

svårt med en lutande symmetrilinje. Det här tror vi hör ihop med att barn i tidig ålder lär 

sig urskilja lodrät spegelsymmetri och att den sedan är dominant (Giannouli, 2013, s. 32). 

Det kan även bero på att de vanligaste undervisningsaktiviteterna utgår från lodrät 

spegelsymmetri (Skolverket, 2011, s. 20). Även om det går att avbilda exempelvis en fjäril 

i lutande symmetri är det mindre vanligt eftersom de flesta elever och lärare verkar vara 

mer bekväma med den lodräta symmetrilinjen (Forsythe, 2011, s. 226).  

Trots att Hoyles och Healy (1997, s. 41, 44) byggt in funktionen som gör det möjligt att 

vrida den symmetrilinjen så den inte längre lutade var det inget elevpar som använde den 

funktionen. Vi tror att problemet kan ligga i normen som ofta finns i klassrum om att den 

uppgift man blir tilldelad är den man gör. Det kan anses som fusk att förenkla uppgiften, i 

det här fallet genom att vrida symmetrilinjen så den blir lodrät. 

6.2. Metoddiskussion 

Många av artiklarna är publicerade i tidskriften ZDM (Zentralblatt für Didaktik der 

Mathematik), där endast inbjudna författare får publicera artiklar (Springer, u.å.). Eftersom 

det som publiceras i ZDM är ordentligt granskat innan det publiceras ses inte det som ett 

problem. Däremot kan det vara värt att ha i åtanke att författarna som bjuds in kanske bjuds 

in på grund av att de har ett speciellt perspektiv på ett visst ämne. 

Vi har använt oss av flera författare från olika världsdelar. Eftersom ämnesområdet är 

ganska smalt blev omfånget av ny forskning väldigt litet. Därför har vi valt att även 

inkludera material som publicerats tidigare än år 2000. Vi har bearbetat artiklarna och 
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kommit fram till att de äldre arbetena har liknande slutsatser som de senare. Därför anser 

vi att det ger vårt arbete validitet och att det har en ihållande relevans för oss som lärare. 

Forskningsfrågorna har till stor del påverkat våra slutsatser eftersom vi har utgått från dem 

när vi granskat texterna. Flera av de texter som hittats, och till en början varit intressanta, 

har efter bearbetning plockats bort eftersom de inte gett något svar på forskningsfrågorna. 

Hade forskningsfrågorna varit annorlunda hade förmodligen annat material samlats in och 

bearbetats. Det hade naturligtvis gett ett annat resultat med andra slutsatser. Om vi 

exempelvis ställt frågan: om hur symmetri uppfattas ur mönster, hade vi sökt fram och 

bearbetat andra artiklar. 

Valet av sökord påverkar vilket material som hamnar i träfflistan. Ett av kriterierna för 

inkludering var att materialet skulle behandla symmetri. Alla sökningar har därför gjorts 

med utgångspunkt i det begreppet. Eftersom det mesta materialet endast benämner 

spegelsymmetri kan det ha gett ett annat resultat om andra sökord använts. Hade det gjorts 

skulle det eventuellt inte inkluderat det material som nu analyserats i vårt arbete.  

I det här arbetet har vi valt att inte använda oss av någon speciell teori om elevers lärande. 

Det har vi gjort för att inte begränsa materialet till en viss teori. Hade vi valt att basera vårt 

arbete på exempelvis det sociokulturella perspektivet hade vi troligtvis inte hittat varken 

Bornstein & Stiles-Davis (1984) och Callingham (2004). Det beror på att de barn och 

elever som deltagit i undersökningen suttit enskilt och gjort tester.  

Vi nämner i tidigare avsnitt att spegelsymmetri verkar dominera forskningen. Hade vi velat 

rikta oss mer mot andra former av symmetri hade det förmodligen gett ett helt annat 

resultat. Vår tanke har varit att lämna det till vidare forskning. Vi anser att det hade varit 

intressant att se vad forskning tar upp angående andra former av symmetri. 
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7. Avslutande kommentarer 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att spegelsymmetri dominerar barns förståelse 

för symmetri. Det kan vara en indikation på att undervisningen behöver utvidgas. Elever 

bör få möjlighet att arbeta både praktiskt och språkutvecklande för att få möjlighet att 

utveckla och visa sin förståelse för begreppet. Vi upplever att elever behöver möta fler 

geometriska fenomen, som exempelvis oregelbundna former och kongruens, för att förstå 

symmetri i sin helhet. 

Det här arbetet har fått oss att inse hur relevant det är att arbeta med symmetri i 

undervisningen. Eftersom symmetri är något våra framtida elever kommer möta dagligen 

och att det är ett område som enkelt går att arbeta med i ämnesöverskridande uppgifter. 

Exempelvis skulle symmetri kunna ingå i arbete med naturkunskap och bild om eleverna 

skulle få måla av olika sorters löv de hittar i skogen. Det står bland annat i centralt innehåll 

under naturorienterande ämnen att elever ska få möta ”växter i närmiljön och hur de kan 

sorteras, grupperas och artbestämmas” (Skolverket, 2016, s. 157) samt att eleverna ska få 

utföra ”[e]nkla fältstudier och observationer i närmiljön” (Skolverket, 2016, s. 158). 

För att kunna utvidga forskningen vill vi se mer forskning kring barns förståelse av 

symmetri utöver spegling. Eftersom de formerna av symmetri återfinns i naturen och 

elevers vardag behöver det beröras utanför enbart området för tesselering. Det är något vi 

planerar att undersöka till nästa arbete. Det hade varit intressant att ta reda på hur lärare 

undervisar i symmetri, speciellt symmetri utöver spegling. På vilket sätt tas symmetri upp 

i de läromedel som används i klassrummen idag? Hur arbetas det med symmetri och 

geometriska figurer i lägre åldrar, specifikt i förskoleklass? 
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Bilaga 1 

Högskolan för lärande kommunikation 

Självständigt arbete för grundlärare F-3 

Översikt över analyserad litteratur 

Författare: 

Bornstein, M. C. 

& Stiles-Davis, J. 

Titel: 

Discrimination 

and Memory for 

Symmetry in 

Young Children 

Tidsskrift: 

Developmental 

Psychology 

Publikationsår: 

1984 

 

Syfte: Syftet med 

denna artikel är att 

bedöma 

utvecklingen av 

barns uppfattning 

om symmetri. 

Design, urval och 

datainsamling: Det 

genomförs tre tester med 

barn i åldrarna mellan 4 och 

6 år. 

I det första testet får barn 

välja mellan två bilder av 

mönster, ett symmetriskt 

och ett assymetriskt. Barnen 

kunde välja mellan 36 

bilder.  

Det andra testet 

genomfördes på likadant 

sätt men enbart på de äldsta 

barnen och med mer 

komplicerade mönster. 

Arbetsuppgifterna 

genomförde barnen enskilt. 

 

Teoretisk bakgrund:  

Barns uppfattning av de 

visuella mönstren 

förbättras av att 

organiseras och 

struktureras. 

 

Människor föredrar lodrät 

spegelsymmetri framför 

något annat. 

Begreppsuppfattning: En 

lodrät spegelsymmetri var 

enklare att urskilja än en 

vågrät och sned 

spegelsymmetri. En vågrät 

spegelsymmetri är däremot 

enklare att upptäcka en sned 

spegelsymmetri. Det 

observerades att ju äldre 

barnen blev desto mindre 

urskildes det mellan 

symmetrierna. 

När spegelsymmetriska 

mönster skulle återskapas av 

barnen visade det sig att de 

äldsta barnen var markant 

bättre än resterande grupper. 

Barnen är medvetna om att i 

en lodrät spegelsymmetri ska 

sidorna vara kongruenta. 

Svårigheter: Barnen 

visade sig ha det 

svårt att upptäcka 

symmetri genom en 

lutande 

symmetrilinje. 

Barnen har svårt att 

genomföra element 

de inte var bekanta 

med. 
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Författare: 

Callingham, R. 

Titel: Primary 

Students’ 

Understanding of 

Tesselation: an 

Initial 

Exploration 

Tidsskrift: 

Proceedings of 

the 28th 

Conference of the 

International 

Group for the 

Psycology of 

Mathematics 

Eduation 

Publikationsår: 

2004 

 

 

 

 

Syfte: Callingham 

vill undersöka om 

undervisning i 

tesselering kan 

underlätta elevers 

förståelse för att 

lägga ut mönster på 

en bestämd yta. 

 

Design, urval och 

datainsamling: Det görs ett 

test på 26 australiensiska 

femte och sjätte klass 

elevers kunskaper, om 

tesselering. Alla elever får 

åtta bilder med mönster där 

de ska skriftligt beskriva 

hur formerna förvandlas för 

att täcka hela ytan.  

Teoretisk bakgrund: I 

undersökningen har de 

använt sig av Van Hiele 

nivåerna inom geometri 

för att kategorisera 

eleverna efter djupet i 

deras förklaringar. 

Tesselering kan ses som 

en väg för att förstå 

symmetri.  

Begreppsuppfattning: 

Eleverna kan ge en visuell 

beskrivning av 

tesseleringarna. Några elever 

uppnår en analytisk eller 

abstrakt nivå. 

 

Callingham drar slutsatsen att 

elever som ser 

förflyttningarna i 

tesseleringen förmodligen är 

på väg att förstå symmetri 

utöver spegling. 

Eleverna beskriver både 

former, dess omvandling 

samt hur tesseleringen 

skapas. 

Svårigheter: När 

eleverna inte längre 

känner igen formerna 

i mönstret har de 

svårt att beskriva hur 

tesseleringen bildas. 

Det samma gäller när 

formerna roterats.  

Många elever saknar 

förkunskaper om 

geometriska objekt 

som inte är liksidiga 

eller vinkliga. 

Eleverna kallar de 

oregelbundna 

formerna för: ”fly 

wings” istället för 

femhörning. 

De elever som 

fokuserat på 

formerna snarare än 

övergången i 

tesselering har 

svårare att förstå 

olika former av 

symmetri.  

Eleverna gav 

irrelevanta 

beskrivningar. 
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Flera elever har svårt 

att nå över den 

visuella nivån och 

ingen elev når över 

den abstrakta. 

Författare: Cole, 

S. 

Titel: Symmetry 

Gave Me four 

Legs! 

Tidsskrift: 

Teaching 

Children 

Mathematics 

Publikationsår: 

2010 

Syfte: Elever 

skulle få en 

kunskap om 

begreppet 

symmetrilinje och 

spegelsymmetri. 

Design, urval och 

datainsamling: Cole 

utvärderar undervisning hon 

genomför med en 

tredjeklass.  

Eleverna får arbeta med 

varierande arbetsuppgifter 

inom arbetsområdet. En 

arbetsuppgift är bland annat 

att vika symmetrilinjer i 

figurer.  

Teoretisk bakgrund:  Begreppsuppfattning: 

Eleverna demonstrerar en 

lodrät symmetrilinje rakt 

genom kroppen.  

Demostrerar även 

symmetrilinjen genom ett 

symmetribälte.  

Elevernas förståelse för 

symmetrilinjen visar att de 

vet att linjen går mitt emellan 

två kongruenta delar av 

figuren. Testar detta genom 

vikning. 

Förståelsen ökar när de får 

tillgång till rätt terminologi i 

beskrivningarna. 

Läraren använder “talk 

moves” som ett verktyg att få 

eleverna att förklara med ett 

matematiskt språk.  

Svårigheter: Flera 

av eleverna har svårt 

att beskriva 

symmetrilinjen med 

matematiska termer 

och hur man 

upptäcker dem.  
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Författare: 

Forsythe, S. K. 

Titel: Developing 

perceptions of 

symmetry in a 

Dnamic 

Geomatry 

environment 

Tidsskrift: 

Reasearch in 

Mathematics 

Education 

Publikationsår: 

2011 

 

Syfte: Är att ta 

reda på hur 13-

åriga elever 

resonerar kring 

2dimensionella 

geometriska 

figurer. 

Design, urval och 

datainsamling: Eleverna 

får parvis arbeta med ett 

datorprogram (DGS) för att 

lösa geometriska uppgifter.  

Teoretisk bakgrund:  Begreppsuppfattning: 

Geometriundervisningen 

brukar inriktas mot formers 

egenskaper (antal hörn eller 

liknande), men det hade varit 

naturligare att rikta den mot 

symmetri, eftersom det är 

något man naturligt ser.  

Eleverna föredrarg en lodrät 

symmetrilinje. 

Eleverna vet om att en lodrär 

symmetrilinje har kongruenta 

sidor. 

Svårigheter:  

Författare: 

Hoyles, C. & 

Healy, L. 

Titel: Unfolding 

Meanings for 

Reflexive 

Symmetry 

Tidsskrift: 

International 

Journal of 

Computers for 

Syfte: Är att 

undersöka hur 

elever skapar 

meningsfullhet i 

spegelsymmetri 

medan de arbetar i 

par i en 

datorbaserad 

microvärld (TM). 

Eleverna genomför 

arbetsuppgifter 

med hjälp av 

kodade 

Design, urval och 

datainsamling: 

Undersökningen börjar med 

att fastställa vilka 

förkunskaper 50 elever har 

om spegelsymmetri genom 

att de får göra en stencil 

med hjälp av papper och 

penna. För att få en vidare 

bild av hur eleverna tänkt 

intervjuades de efteråt. 

Teoretisk bakgrund: 

Elevernas förkunskaper 

från vardagen påverkar 

hur de löser och svarar på 

matematiska uppgifter i 

klassrummet. 

Processen som ligger 

bakom tillägnandet av 

kunskap borde kunna 

belysas genom att 

Begreppsuppfattning: När 

förtestet gjordes visade 

Emily, och de flesta andra 

eleverna, en förmåga att 

avbilda figurer genom både 

lodrät och vågrät spegellinje. 

Oavsett vilken vinkel 

spegellinjen hade visste 

eleverna att avbilden skulle 

vara kongruent, alltså att alla 

mått och vinklar stämmer 

överens med originalbilden 

och spegelvänd jämfört med 

Svårigheter: Av 

förtestet framgår det 

att en större del 

elever hade svårt att 

reflektera en bild 

över en lutande linje. 

Många lokaliserade 

en punkt och utgick 

från den när de ritade 

bilden på andra sidan 

linjen.  
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Mathematical 

Learning 

Publikationsår: 

1997 

kommandon och 

sköldpaddor för att 

bilda mönstret. 

Därefter får åtta elever 

parvis arbeta med olika 

uppgifter i TM. En elev 

beskrivs dock mer i detalj 

(Emily, 12 år).  

H. & H. beskriver hur 

Emily interagerar med en 

annan elev (Cheryl, 12 år) 

och hon får även göra en 

sista intervju där hon skulle 

lösa en uppgift ensam för 

att H & H vill undersöka 

hur arbetet har påverkat 

hennes sätt att tänka.  

Alla elevpar fick arbeta 

med likadana uppgifter som 

skapats så de skulle passa 

läroplanen i Storbritannien. 

Alla aktiviteter är 

videoinspelade och 

diskussionen analyserades. 

Första uppgiften gick ut på 

att spegla den blå 

sköldpaddans mönster på 

andra sidan en vertikal linje 

med en röd sköldpadda. Till 

hjälp har de tillgång till den 

blå sköldpaddans 

kodhistorik. 

analysera hur barn 

interagerar med varandra. 

Från tidigare erfarenheter 

har eleverna en förståelse 

som behöver vidgas och 

kopplas ihop med en 

matematisk betydelse. H. 

& H. ville inte bara 

komma åt förändringen i 

elevernas 

begreppsuppfattning, utan 

också hur denna 

förändring sker 

H. & H. ville uppmuntra 

eleverna att bygga upp 

sin egen förståelse för att 

respektera alla olika sätt 

att tänka. H. & H. ville att 

TM skulle ge eleverna ett 

sätt att tänka snarare än 

att det skulle bli rätt sätt 

att tänka.  

När eleverna genomfört 

alla dessa uppgifter i 

datorprogrammet borde 

de kunna använda de 

verktyg som fanns i 

programmet på ett 

kognitivt sätt.  

den första och den skulle 

även befinna sig på samma 

avstånd från linjen.  

Emily beskrev 

symmetrilinjen som en linje 

där den bild som finns på ena 

sidan linjen ska reflekteras i 

en likadan bild på motsatt 

sida. Denna förståelse för 

symmetrilinjen kan 

underlätta inför andra 

uppgifter. 

Paren visste att de var 

tvungna att samarbeta och 

diskutera sina tankar och 

strategier för att kunna lösa 

uppgiften. 

När Emily gjorde sista 

intervjun ville hon använda 

sköldpaddor som stödpunkter 

för att kunna mäta avstånd 

och vinkel. Efter en stund 

insåg hon att sköldpaddans 

(punktens) position inte 

spelade någon roll, så länge 

hon mätte samma avstånd 

och i samma vinkel på båda 

sidor. Hon gick från en lokal 

till global förståelse.  

Eleverna har svårt 

med element de inte 

är bekanta med. 

H. & H. har ordnat så 

det ska gå att vrida på 

spegellinjen genom 

att ändra vinkeln. På 

så sätt kan linjen vara 

antingen lodrät eller 

vågrät, vilket har 

gjort uppgiften 

lättare, men ingen av 

elevparen gjorde på 

detta sätt. 

Den sista aktiviteten 

var svår, trots att 

eleverna hade stark 

visuell uppfattning 

för vad de ville göra. 

Till skillnad från de 

andra aktiviteterna 

verkade eleverna här 

slumpmässigt välja 

en strategi för att lösa 

uppgiften. Alla elever 

klarade uppgiften 

efter att ha diskuterat 

sina strategier. 

När kunskaperna, om 

att vinklarna ska vara 



 

6 

 

 

Andra uppgiften gick ut på 

att eleverna skulle skapa en 

spegellinje mellan två 

(kongruenta men 

spegelvända) bilder, utan 

tillgång till någon 

kodhistorik. Det fick de 

göra för att H. & H. ville se 

om strategierna eleverna 

använt i tidigare övning 

berott på verktygen i 

programvaran, eller om de 

skulle använda sig av 

samma strategi igen. 

I den tredje och mer 

utmanande uppgiften skulle 

eleverna återskapa ett 

mönster där både mönstret 

och spegellinjen lutade och 

det fanns ingen kodhistorik 

att tillgå. 

Den sista uppgiften skulle 

Emily ensam genomföra. 

Då skulle en triangel 

speglas genom en lutande 

symmetrilinje med hjälp av 

penna, linjal och gradskiva. 

 

 

När eleverna tillsammans 

skulle lösa uppgifter var de 

tvungna att dela med sig av 

sina ideer. Detta ledde senare 

till att de lärde sig av 

varandras sätt att tänka och 

formade varandras kognitiva 

utveckling inför senare 

tillfällen. 

För att komma fram till en 

gemensam lösning på 

uppgiften var eleverna 

tvungna att så tydligt som 

möjligt förklara hur de tänker 

så att de kan undvika 

oenighet. Det var då viktigt 

att de kunde förklara med 

hjälp av termer som den 

andra kunde förstå och 

koppla till uppgiften så inte 

missförstånd uppstod.  

Eleverna experimenterade 

med symmetrilinjen innan de 

fick en korrekt terminologi. 

 

lika när en bild ska 

avbildas, skulle 

överföras från 

datorprogrammet till 

en uppgift på papper 

(med penna som 

verktyg) visade det 

sig att Emily inte 

visste hur man gör 

det. 
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Författare: 

Jacobson, C. & 

Lehrer, R. 

Titel: Teacher 

Appropriation 

and Student 

Learning of 

Geometry 

through Design 

Tidsskrift: 

Journal for 

Research in 

Mathematics 

Education 

Publikationsår: 

2000 

Syfte: Syftet med 

denna studie är att 

designa lapptäcken 

(quilts), genom 

detta får eleverna 

möjlighet att lära 

sig om former, 

samansättning av 

färger, 

transformerande 

geometri och 

symmetri.  

Design, urval och 

datainsamling: 

Undersökningen bygger på 

fyra erfarna lärare som 

ingår i ett 

undersökningsprogram. 

Lärarna tittar tillsammans 

med sina elever på en 

animerad video om hur man 

gör en “quilt” av papper. 

Eleverna ska observera vad 

de ser i filmen för att sedan 

förklara hur mönstret har 

skapats med hjälp av 

rotreration och spegling 

m.m.  

Eleverna svarar på åtta 

problem som involverar 

spegling, rotation och 

sammansättningar av 

motioner. 

Teoretisk bakgrund: 

Först designar eleverna 

“kärnkvadradet” (core 

squares), sammansatta 

med olika former, detta är 

grunden till lapptäcket. 

Därefter sammansätter 

eleverna kvadrater genom 

förflyttning, spegling 

eller rotation. 

Design aktiviteten är 

uppbyggt av ett 

datorprogram för att öva 

på rotation, spegling och 

förflyttning och för 

elektronisk 

sammansättning av 

virtuella lapptäcken. 

Begreppsuppfattning: 

Läraren diskuterar med 

eleverna och upprepar 

elevernas ord samt vrider upp 

elevernas egna ord för att ge 

dem en mer korrekt 

terminologi. 

Läraren ställde frågorna 

“varför “och “hur” något 

hade förändrats i lapptäcket 

för få en djupare förståelse 

för mönstrets 

sammansättning. 

De två lärarna som var mer 

kunniga kring elevers 

tänkande såg till att använda 

klassrumsdiskussionen för att 

utöka elevernas förståelse. 

Svårigheter:  

Författare: Ng, 

O. & Sinclair, N. 

Titel: Young 

Children 

Reasoning About 

Symmetri in a 

Dynamic 

Syfte: var att se hur 

elever resonerar 

kring symmetri när 

de använder ett 

datorprogram 

(DGE) 

Design, urval och 

datainsamling: Det utförs 

tre symmetrilektioner, med 

två veckors mellanrum 

mellan varje. Klasserna 

består av elever mellan 

åldrarna 6 och 8. 

Teoretisk bakgrund: 

Genom att observera 

klassrumsdiskussionen 

kan man få en 

uppfattning om elevers 

matematiska tänkande.  

 

Begreppsuppfattning: 

Elevernas uppfattning av 

symmetri är att båda sidor av 

en figur ska vara likadana. 

Eventuellt att det ska gå att 

vika figuren på mitten.  

Eleverna är medvetna om att 

figurens mönster måste 

Svårigheter:  
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Geometry 

Environment 

Tidsskrift: ZDM 

Mathematics 

Education 

Publikationsår: 

2015 

 

Teamet som åkte ut till 

skolan bestod av tre 

personer. Den ena tog rollen 

som gästlärare och de andra 

två observerade och filmade 

lektionen. Klassläraren var 

även medverkande under 

tiden. 

Inför lektionerna användes 

en “symmetry machine” där 

eleverna kunde 

experimentera genom att 

flytta på block och en 

symmetrilinje för att skapa 

nya mönster. 

(gäst)Läraren ser till att 

barnen använder ord som 

förklarar hur blocken flyttar 

sig. 

Eleverna arbetade i en 

programvara som heter 

DGS- dynamisk geometri 

Barn kan skilja på 

symmetriska och icke 

symmetriska figurer.  

Ord är ett sätt att förklara 

hur man ser något, 

däremot innefattar 

kommunikation mycket 

mer än bara ord.  

. 

uppreprepas i både färg och 

form. 

 

Elevernas uppfattning av 

begreppet symmetri går från 

att vara ett statiskt till ett 

dynamiskt objekt. 

Eleverna lär sig nya ord att 

beskriva symmetri med. 

 

Läraren är noga med att 

använda ett språk som gör att 

eleverna förstår och blir 

delaktiga men samtidigt 

utvecklar elevernas egna 

terminologi. 

Författare: 

Sharp, J.M. & 

Bush Hoiberg, K. 

Syfte: Syftet med 

artikeln är att se 

hur bedömnings-

Design, urval och 

datainsamling: Det görs 

tester på en grupp elever i 

femte klass. Eleverna har 

tidigare fått undervisning 

Teoretisk bakgrund:  Begreppsuppfattning: 

Eleverna behöver ha 

kunskaper om symmetri och 

kongruens för att kunna 

arbeta med tesselering. Dessa 

Svårigheter: 

Eleverna visar lite 

större osäkerhet när 
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Titel: The 

Process of 

Assessment 

Applied to 

Tessellations 

Tidsskrift: 

Teaching 

Children 

Mathematics 

Publikationsår: 

1998 

processen inom 

tesselering ser ut. 

om kongruens och 

symmetri. 

Eleverna får skapa och 

förklara egna tesseleringar. 

Eleverna ska beskriva vad 

de ser i tesseleringen 

Pegasus skapad av M.C. 

Escher.  

kunskaper fördjupas också 

genom arbetet med 

tesselering. 

 

Eleverna såg en bild på 

tesselering som en helhet 

istället för dess delar. 

de ska tesselera med 

hjälp av rotation.  

Trots att eleverna till 

en början visar 

förståelse för de tre 

formerna av 

symmetri visar det 

sig att de har svårt att 

förstå den sista frågan 

i testet. Orden 

behöver vara noga 

utvalda för att 

undvika 

missförstånd. 

Eleverna visar 

svårigheter genom att 

de ställer fler frågor 

kring 

arbetsuppgiften. 

 

 

 


