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Matematikläromedels erbjudande av symmetri  Antal sidor:  32 

En kvalitativ och kvantitativ studie anpassad för årskurs 1-3 

___________________________________________________________________________ 

I den svenska skolan styr matematikläromedel till stor del matematikundervisningen i klassrummet. Det 

har visat sig att lärare använder matematikläromedlet som en ersättning av kursplanen. Förlagen är 

däremot inte skyldiga att inkludera alla delar av kursplanen för matematik i läromedlen. Ett 

grundläggande arbetsområde i geometrin är symmetri. Symmetri beskrivs som ett eget avsnitt under det 

centrala innehållet i kursplanen för matematik. Symmetri har däremot inte alltid behandlats lika tydligt 

som i den nuvarande kursplanen. Därför handlar den här studien om matematikläromedels erbjudande 

av symmetri. Syftet med den här studien är att undersöka hur symmetribegreppet erbjuds i 

matematikläromedel för årskurs 1-3 samt hur de stämmer överens med kursplanen i matematik. Till 

studien har tre forskningsfrågor tagits fram. Den första forskningsfrågan är: Vilka symmetrier erbjuds 

av matematikläromedlet för årskurs 1 – 3? Den andra frågan: I hur stor omfattning förekommer 

symmetri uppgifter i läromedel? Den tredje frågan: På vilket sätt erbjuds eleven att se, upptäcka, 

konstruera och beskriva symmetrier i bilder och natur? Den här studien bygger på en 

flermetodsforskning eftersom den innehåller både en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ 

dokumentationsanalys. Undersökningen har genomförts som en litteraturstudie med inslag av en 

handlingserbjudande teori. Totalt har 9 serier av matematikläromedel anpassade för årskurs 1-3 

analyserats. Läromedel som har analyserats är elevläromedel och inte lärarhandledning. Resultatet visar 

att eleven får erbjudande att arbeta med spegelsymmetri, translation, tesselering, symmetriska respektive 

asymmetriska uppgifter i matematikläromedel. Resultatet visar att omfattningen av uppgifter som 

behandlar symmetri varierar i erbjudande. Resultatet visar även att eleven vid flera tillfällen får 

erbjudande att se, upptäcka och konstruera symmetrier. Däremot är det inte lika vanligt att eleven får 

beskriva symmetrier.  
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ABSTRACT 
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Denice Jonsson 

Mathematics Teaching materials offers of symmetry  Antal sidor: 32 

A qualitative and a quantitative analysis adapted to grade 1-3 

___________________________________________________________________________ 

The mathematics teaching material is an important part of the Swedish education. It has been 

proven that mathematics teaching material are been used as an replacement of the curriculum 

in school. But the publisher does not need to include every part of the curriculum for 

mathematics. A basic part in geometry is symmetry. Symmetry is described as an own section 

in the curriculum, but it has not always been so. Therefore, this study is about mathematics 

teaching materials offers of symmetry. The aim of this study is to examine mathematics 

teaching materials offer in symmetry for pupils in grade 1-3 and how they match with the 

curriculum in mathematics. To this study, three research questions have been produced. The 

first one: Witch symmetry offers in mathematics teaching materials for grade 1-3? The second 

one: In how big extent presents symmetry in mathematics teaching materials? The third one: In 

witch way does mathematics teaching material offers pupils to, see, discover, construct and 

describe symmetry in pictures and in nature? The method that has been used in the study is a 

quantitative content analysis and a qualitative document analysis, with an affordance theory. 

With a total of nine series of mathematics teaching materials grade in 1-3 in Swedish school. 

The analysis shows that pupils are appointed with the possibility to work with mirrorsymmetry, 

translation, tesselering, symmetric and asymmetric tasks. The analysis also shows that the 

extent of symmetry task varies in different offers in teaching materials. The analysis also shows 

that pupils offers to see, discover and construct symmetries. However, it is uncommon that 

pupils get the opportunity to describe different types of symmetry. 
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Inledning 

I matematiken används läromedel i en stor omfattning och styr stora delar av 

undervisningen.  På grund av läromedlets användning under matematiklektionerna styr det 

mycket av kunskapen eleven får tillgång till (Calderon, 2015; Johansson, 2003). Utifrån 

klassrumsobservationer som har genomförts på uppdrag av Skolinspektionen (2009) 

visades det att 60 % av lektionen i grundskolan ägnades åt enskilt arbete i 

matematikläromedel. Matematikläromedlet är inte avsett att styra lärandet för eleven, utan 

är avsett som ett hjälpmedel för läraren att planera lektioner kring (Wikman, 2004). Många 

lärare kan se läromedlet som en ersättning av kursplanen i matematik och förlitar sig på att 

alla arbetsområden inkluderas i läromedlet (Johansson Harrie, 2009; Johansson, 2006). 

Läromedelsförfattarna är däremot inte skyldiga att följa kursplanen, vilket kan medföra att 

alla kunskapsområden i kursplanen i matematik inte inkluderas i läromedlet (Johansson, 

2003). Det är lärarens enskilda ansvar att granska läromedlet för att se vilka arbetsområden 

som inkluderas i läromedlet (Johansson Harrie, 2009; Johansson, 2006) 

 

Symmetri är ett centralt innehåll som nämns i kursplanen för matematik i grundskolan. 

Symmetri och symmetriska mönster är fenomen som omger oss i stort sett överallt 

(Karlsson & Kilborn, 2015). Symmetri finns i hus, mönster i kakelplattor på köksväggen, 

löv i skogen och blommor. Enligt kursplanen i matematik ska eleven ges möjlighet att 

utveckla kunskap om symmetri, det symmetriska mönstret samt hur det konstrueras i 

naturen och i bilder (Skolverket, 2017b). Däremot har inte symmetribegreppet uttryckts 

lika tydligt i tidigare kursplaner som det gör i den nuvarande kursplanen. Symmetri var 

inget strävansmål som eleven skulle sträva efter i kursplanen för matematik lpo94 

(Skolverket, 1994).  Eftersom symmetri förtydligades i den nya läroplanen, lgr11, borde 

matematikläromedel erbjuda symmetriuppgifter. De som skapar läromedel har däremot 

ingen skyldighet gentemot de kunskapskrav som finns, därmed behandlas möjligen inte 

alla arbetsområden inom matematiken (Johansson, 2003).  Det har fått mig att fundera över 

matematikläromedlets erbjudande av symmetrier, i vilken omfattning och hur 

symmetriuppgifterna stämmer överens med kursplanen i matematik. 

 

I den här studien har nio serier av läromedel anpassade för årskurs 1 till 3 använts, 

avgränsat till elevläromedel och inte den tillhörande lärarhandledningen. Utifrån 
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bekvämlighetsmetoden valdes läromedel som fanns befintligt på Jönköping University. 

Studiens syfte och forskningsfrågor utgår från teorin handlingserbjudande. I metoden 

beskrivs hur en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ dokumentanalys har 

möjliggjort att ett resultat blivit framtaget. Resultatet framställs i text, bild och diagram.  
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Bakgrund 

Definitioner 

Symmetri förekommer i människors vardag och i de flesta fenomen i naturen och 

byggnader runt omkring oss (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg, 2011; Grevholm, 2012). 

Människor anser att mönster, föremål eller former som är symmetriska är vackra och 

harmoniska. De använder symmetri som ett sätt att analysera former och föremål kring oss 

(Furness & Björklund Boistrup, 2015). Det är inte ovanligt att barn i tidiga åldrar 

undersöker och experimenterar med symmetrier (Grevholm, 2012; Ng & Sinclair, 2015). 

 

Symmetri kan beskrivas av delar som hör ihop i en helhet (Nationalencyklopedins 

vetenskapliga råd, 1993). Fjärilsvingar är två delar som speglar varandra men som hör ihop 

i en helhet för att skapa en form. En symmetrisk funktion innebär att två eller flera variabler 

förblir konstanta när de byter plats (Kiselman & Mouitz, 2008; Yanofsky & Zeleer, 2013). 

När en form eller ett mönster är symmetriskt är de kongruenta. Kongruent betyder att 

någonting är identiskt i utseende och i form. Är en form kongruent kan det bekräftas genom 

att lägga en utklippt form ovanpå den andra, täcks ytan är den kongruent. I skolan arbetar 

elever med kongruensavbildningar i form av speglingssymmetri, rotationssymmetri och 

förflyttningssymmetri utifrån en symmetrilinje eller symmetripunkt (Kiselman & Mouitz, 

2008). En symmetrilinje avdelar en form eller ett mönster medan en symmetripunkt 

används vid rotationssymmetri. Att arbeta med kongruensavbildningar tyder vanligtvis på 

en skapandeprocess (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg, 2011). En studie av Ng och 

Sinclair (2015) anger att elever ska identifiera, konstruera, jämföra och sortera former samt 

figurer vid arbete med symmetri. 

 

En skapandeprocess med spegling har egenskapen att symmetrilinjen kan dela av ett 

föremål eller en form vertikalt eller horisontellt en eller flera gånger (se figur 1, referenser 

till figurerna presenteras i referenslistan på sidan 35). Blir sidorna spegelbilder av varandra 

och kongruenta är den symmetrisk annars är den asymmetrisk (Heiberg Solem, Alseth & 

Nordberg, 2011; Kiselman & Mouitz, 2008). Spegling kan ha fler än en del, de kan även 

bestå av flera spegelvända delar, som i till exempel blommor (Yanofaky & Zeleer, 2013). 

För att kontrollera att en form eller ett föremål är symmetriskt går det även att använda 

metoden vikning. Använder eleven vikning för att demonstrera en spegelsymmetri behöver 
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läraren beskriva metoden med korrekt terminologi för att eleven ska utveckla kunskap 

kring symmetri och dess egenskaper (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg, 2011).  

 

Figur 1: Exempel på symmetri. Linjen i fjärilen kallas för symmetrilinje. Symmetrilinjen som går vertikalt 

är ett exempel på en symmetrisk figur där vingarna är speglingar av varandra. Symmetrilinjen som går 

horisontellt är ett exempel på en asymmetrisk figur. (Se referens i referenslista s. 35). 

 

Utöver spegelsymmetri finns även rotationssymmetri, en form som upprepas i en rotation 

utifrån bestämda regler kring en fast punkt (Furness & Björklund Boistrup 2015; Kiselman 

& Mouitz, 2008). En egenskap vid rotationssymmetri är att en eller flera gånger vid 

rotationen återkommer formen till den ursprungliga platsen. En cirkel är en form av 

rotationssymmetri för oavsett hur många gånger den roterar kring rotationspunkten förblir 

formen densamma (Bergius, 2014; Kiselman & Mouitz, 2008). I nedanstående figur (2) 

exemplifieras en rotationssymmetri.  

 

Figur 2: Exempel på rotationssymmetri. Den svarta punkten i mitten kallas symmetripunkt och bladen 

roterar kring den fasta punkten. (Figuren kan även ses som speglingssymmetri). (Se referens på sidan. 35). 

 

Den tredje skapandeprocessen inom symmetri är förflyttningssymmetri eller translation. 

Translation kommer från det latinska ordet transport och betyder överföring eller 
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förflyttning (Kiselman & Mouitz, 2008). Förflyttningssymmetri kan synliggöras när ett 

mönster förflyttas vertikalt eller horisontellt i en viss sträcka med intervaller mellan 

formerna (se figur 3) (Furness & Björklund Boistruo, 2015; Kiselman & Mouitz, 2008; 

Yanofsky & Zeleer, 2013).  

 

 

Figur 3: Exempel på förflyttningssymmetri och translation. Figuren visar ett upprepande mönster som är 

uppbyggt av geometriska former som förflyttas horisontellt. 

 

Även Tesselering kan beskrivas som en form av symmetri. Tesselering är ett heltäckande 

mönster som inkluderar flera sorters symmetri samtidigt. Formerna i mönstret täcker hela 

ytan utan intervaller och överlappning (Bråting, Sollervall & Stadler, 2013). 

Figur 4: Exempel på tesselering, geometriska former som upprepas utan intervaller. (se referens på sidan 

35).  
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Kursplanen i matematik 

I kursplanen för matematik behandlas sex kunskapsområden, bland annat aritmetik, 

algebra och geometri. I kunskapsområdet geometri finns det ett eget avsnitt i det centrala 

innehållet som behandlar symmetri (Skolverket, 2017a). Symmetri har däremot inte alltid 

behandlats lika tydligt i tidigare kursplaner (lpo94) som det gör i den nuvarande läroplanen, 

lgr11. I den reviderade upplagan av lpo94 framkom det att eleven vid slutet av årskurs 5 

ska ha kunskaper och kunna beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska mönster 

och figurer (Skolverket, 2000). Det uttrycktes då att matematikämnet i skolan ska sträva 

efter att eleven inser värdet i att kunna använda matematiskt språk, symboler och 

uttrycksformer i vardagen. Det framkom även att matematik är en levande konstruktion 

som människan ständigt förändrar. Den ska ge eleven möjlighet till kreativitet och 

undersökande aktiviteter som öppnar upp för sökande och förståelse (Skolverket, 1994; 

Skolverket, 2000). 

Under det centrala innehållet i nuvarande kursplan står det att eleven ska utveckla 

förmågan att urskilja symmetri i bilder och i natur samt hur symmetri kan konstrueras 

(Skolverket, 2017b). I kommentarmaterialet för matematik beskrivs symmetri som en form 

eller ett mönster som upprepas enligt vissa regler och att eleven ska kunna urskilja 

symmetrier omkring oss (Skolverket, 2017a). Det finns en progressionstanke med hur 

kursplanen i matematik är uppbyggd. I de lägre åldrarna ska eleven utveckla kunskaper 

som de senare kan bygga vidare på inför fortsatt undervisning kring symmetri. Däremot 

framkommer det inte vilka former av symmetri som eleven ska utveckla lärande kring 

(Skolverket, 2017a).  

Kommentarmaterialet i matematik anger att kunskapskraven inte kan beskrivas mer 

detaljerat än det görs nu, eftersom det inte blir hanterbart för lärare att bedöma elevens 

kunskaper då. Kunskapskraven bygger istället på kursplanen i matematikens syfte och 

centrala innehåll och är en tolkningsfråga hur bred kunskap eleven ska erfara (Skolverket, 

2017a). Efter avslutat arbetsområde i matematiken bedöms eleven efter läroplanens 

kunskapskrav. I kunskapskraven framkommer det att eleven i slutet av årskurs 3 ska ha 

grundläggande kunskap om matematiska begrepp samt kunna använda dem i vanligt 

förekommande sammanhang, på ett någorlunda fungerande sätt. Eleven ska kunna koppla 

samman begrepp med varandra, till exempel kan symmetri beskrivas i mönster och i bråk. 

När eleven kan koppla samman begrepp med varandra ska eleven exempelvis kunna se 
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spegelsymmetrin i tallinjen -3 och 3. Siffrorna speglas då utifrån punkt 0 (Skolverket, 

2017a; Skolverket, 2017b).  

Skillnaden mellan den nuvarande kursplanen i matematik och tidigare kursplaner i 

matematik är kunskapskraven. Lärare i den svenska skolan ska ge utrymme för eleven att 

utveckla kunskap inom de kunskapsområden som finns i kursplanen. Det ska ske i ett 

lärande som möjliggör ett samband mellan kunskapsområden. Kunskapskraven är 

konstruerade utifrån den kunskapssyn som finns i läroplanen och utgör en helhetssyn av 

de kunskaper som behövs för betygskriterierna (Skolverket, 2017a). I kursplanen i 

matematik lpo94, skrivs det däremot om strävandemål. Strävandemål är det som ligger till 

grund i planeringen av undervisningen. Strävandemål sätter inte någon gräns för elevens 

kunskapsutveckling utan möjliggör för eleven att utveckla mer kunskap än som beskrivs i 

kursplanen (Skolverket, 2000).  

Tidigare forskning om undervisning i symmetri 

Enligt kursplanen för matematik ska undervisningen utveckla elevens intresse att använda 

de matematiska kunskaperna i varierande sammanhang (Skolverket, 2017b). Blir eleven 

intresserad skapas ett intresse och nyfikenhet att lära och det är därför relevant att 

undervisningen grundar i elevens tidigare kunskaper och erfarenheter (Skolverket, 2017a; 

Skolverket, 2017b). Undervisningen ska erbjuda eleven att använda matematik i vardagen 

och i varierande användningsområden. Den ska även få tillfälle att arbeta med estetiska 

värden i form av mönster, former och samband (Skolverket, 2017b).  

När lärare planerar undervisning i symmetri är det vanligt förekommande att eleven arbetar 

med konkret material eller skapande med hjälp av bilder (Cole, 2010; Ng & Sinclair, 2015; 

Son & Sinclair, 2010). I en amerikansk studie av Cole (2010) introduceras symmetri och 

symmetrilinje med hjälp av ett bälte. Läraren låter eleverna i klassen samtala om vad som 

är symmetriskt på kroppen och varför. Eleverna kom fram till både symmetriska och 

asymmetriska delar på kroppen. Deras argument var att det går att spegla både horisontellt 

och vertikalt beroende på hur de sedan ritade formen av kroppen på papper. Ng och Sinclair 

(2015) beskriver att elever från förskoleklass till årskurs 3 oftast arbetar med symmetri 

genom att sortera, jämföra och konstruera figurer. De menar att elever i de yngre åldrarna 

ska arbeta med konkret material för att utveckla kunskap kring spegelsymmetri och 

symmetrier i figurer. Son och Sinclair (2010) bekräftar att användning av konkreta föremål 

ger meningsfulla verktyg till elever i undervisningssammanhang.  
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I en studie skriven av Son och Sinclair (2010) framkom det att lärare ska använda elevers 

missuppfattningar som ett verktyg till en diskussion snarare än att be eleven göra om och 

göra rätt. Ett exempel på missuppfattning är när eleven har gjort en spegling som inte är 

kongruent. Det framkommer att lärare i USA gärna ber andra elever om rätt svar ifall den 

första eleven har svarat fel vilket lärare i Kina inte gör. Skolor i Kina använder de här 

tillfällena som en diskussion. Det visar sig att många lärare föredrar att ge förklaringar på 

uppgifter inom symmetri snarare än att låta eleverna komma fram till svaret på egen hand 

(Son & Sinclair, 2010).  

Callingham (2004) såg i sin studie att elever har förmågan att ge visuella beskrivningar av 

tesseleringar i form av geometriska former som överlappar varandra (med överlappar 

menas att formerna inte sitter på varandra utan tätt bredvid). Däremot framkommer det att 

elever har svårt att beskriva tesselering när de geometriska formerna som mönstret är 

uppbyggda av är obekanta former, till exempel oregelbundna former. Liknande svårigheter 

framkommer när formerna i tesseleringen roteras (Callingham, 2004). Callingham (2004) 

drog slutsatsen att elever som såg förflyttningen av formerna i tesselering är på väg att 

förstå symmetribegreppet.  

Läromedlets betydelse i undervisning 

Ett läromedel kan beskrivas som ett samspel mellan text och bild (Wikman, 2004). Det kan 

även beskrivas som en sammansatt bok med instruktioner och uppgifter till undervisning 

(Johansson, 2002). Lärare använder läromedel som ett redskap i undervisningen. Lärande 

kan däremot inte ske såvida inte läraren planerar undervisning av innehållet som 

presenteras i läroboken (Wikman, 2004). I Sverige kan läromedel i matematik betraktas 

som en ersättning av kursplanen i matematik, läromedlet är uppbyggt utifrån en 

progression och anpassas efter elevers ålder (Johansson, 2006).  

 

 En undersökning gjord av Jamieson- Proctor och Byrne (2008) visar att lärare förlitar sig 

på läroböcker i matematiken mer än något annat material i de övriga ämnena. Jamieson-

Proctor och Byrne (2008) genomförde en undersökning på två skolor i Australien med 34 

lärare. Av dessa lärare använde 70% av dem något avsnitt ur läromedlet i matematiken för 

att planera en lektion. Det framkommer även att 70% av tiden på lektionen ägnades åt att 

arbeta enskilt med läromedlet. I en undersökning som har genomförts av Skolinspektionen 

(2009) framkommer det att lärare eventuellt känner sig osäkra om vad och hur de ska 

undervisa i matematikämnet. Vidare menar de att kursplanen i matematik kan vara 
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svårtolkad och att det inte ges tillräckligt med tid till diskussion i arbetslag på skolan om 

innehållet. Orsaken till osäkerheten bland lärare kan ha med utbildningarna vid de olika 

lärosätena att göra. Anledningen till osäkerheten kan även bero på hur de olika lärosäten 

implementerar kursplanen i utbildningen (Skolinspektionen, 2009). I rapporten har de 

konstaterat genom observation av undervisningen i klassrummet att 59% av tiden ägnades 

åt att arbeta i mindre grupp, 60% till enskilt arbete i läroböcker och 40% av tiden till 

uppgifter från lärare. Eftersom läromedlet är en dominerande arbetsform i 

matematikundervisningen är det relevant att granska vad läromedel i matematik erbjuder. 

I rapporten från Skolinspektionen (2009) framkom det att läromedel i matematik sällan 

erbjuder arbetsuppgifter som möjliggör sammankoppling mellan olika arbetsområden. Det 

kan påverka elevens lärande negativt och läraren bör därför komplettera med extra 

uppgifter som möjliggör sammankoppling av begrepp (Skolinspektionen, 2009). Det finns 

inga regler om att inte använda läromedel i matematikundervisningen. Lärare ska däremot 

granska innehållet så det stämmer överens med kursplanen eftersom läromedlet i 

matematik ska ses som ett tillägg i den ordinarie undervisningen (Johansson Harrie, 2009; 

Johansson, 2006).  

Handlingserbjudande 

Handlingserbjudande även kallat affordance kan beskrivas med två ord, miljö och 

observatör samt handlar om ett samspel mellan miljö och individ (Gibson, 1986). I Gibson, 

(1986), beskrivs affordance av en miljös erbjudande till djur. Gibons (1986) menar att djur 

erbjuds olika beroende på vad observatören analyserar. Det kan handla om miljöns 

erbjudande av vatten, föda eller trygghet. Miljön påverkas inte när observatören analyserar 

miljöns erbjudande. Däremot påverkas djuren och observatören psykiskt och fysiskt av 

miljöns erbjudande (ibid).  

 

Ordet afford finns med i ordböcker och betyder erbjuder medan affordance saknar 

definition (Bower, 2008). Teorin kan beskrivas som ett generellt och kraftfullt begrepp 

som främst beskriver miljön och observatören i kontexter till det som granskas (Gibson, 

1986). Att granska ett läromedel och söka efter vad läromedlet erbjuder i en kontext är 

enklare än att bryta ned kontexten i delar. Det kan exemplifieras med att en observatör 

tittar på vad en glasruta erbjuder. Glasrutan är genomskinlig och erbjuder människor och 

djur att titta ut men erbjuder samtidigt att värme stannar innanför glaset och inget kommer 

igenom. 
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I den här studien granskas flera objekt i form av läromedel i matematik, utifrån vilka former 

av symmetri som läromedel erbjuder eleven samt hur de stämmer överens med kursplanen 

i matematik. Läromedel erbjuder olika uppgifter av symmetri för elever. Det som är 

intressant med handlingserbjudande är att det påverkar eleven och läraren både psykiskt 

och fysiskt beroende på hur innehållet behandlas (Gibson, 1986). Läromedel förändras 

ständigt för att utveckla nya fördelar för användare och bearbetar eventuella brister i 

innehållet. Däremot förändras inte innehållet när observatören analyserar det utan det beror 

på vad observatören söker för erbjudande (Gibson, 1986). Teorin har blivit populär med 

tiden inom utbildning och valet av design supportar litteraturers modell i studier (Bower, 

2008). Teorin kan även ses som radikal och är uppbyggd av erbjudande och mening. 

Anledningen till att teorin ses som radikal är för att teorin är övergripande och kan behandla 

olika objekts erbjudande beroende på sammanhang analytikern granskar (Gibson, 1986).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur symmetribegreppet erbjuds i 

matematikläromedel för årskurs 1-3 samt hur symmetriuppgifterna stämmer överens med 

kursplanen i matematik. 

De forskningsfrågor som tagits fram för att besvara syftet är följande: 

- Vilka symmetrier erbjuds i matematikläromedlet för årskurs 1-3?  

- I hur stor omfattning förekommer symmetriuppgifter i matematikläromedel? 

- På vilka sätt erbjuder uppgifterna eleven att, se, upptäcka, konstruera och beskriva 

symmetrier i bilder och i natur? 
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Metod 

Val av metoder 

Den här studien har en utgångspunkt i flermetodsforskning och innehåller såväl en 

kvantitativ som kvalitativ metod. De olika metoderna behövs för att besvara 

forskningsfrågorna i den här studien. Valet av metoder har även en betydelse för teorin i 

den här studien, för att få fram vad läromedel erbjuder, i vilken omfattning samt hur de 

stämmer överens med läroplanen. Genom en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ 

dokumentanalys blir det möjligt att få fram handlingserbjudande i läromedel.  

Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden i den här studien förekommer i innehållsanalysen. Den 

kvantitativa metoden används för att få svar på de två första forskningsfrågorna. Vilka 

symmetrier erbjuds i läromedel anpassade för årskurs 1-3 samt i hur stor omfattning de 

erbjuds. En innehållsanalys är uppbyggd för att ge en bild av ett innehåll eller tema som är 

av intresse att studera. För att få en struktur på studiens analys framtas ett objekt och en 

systematik. Objektet anger hur författaren ska analysera materialet och utarbeta koder för 

att analytikerns personliga åsikter ska påverka processen (Bryman, 2011). I mitt fall är 

objektivet symmetri och genom tidigare referenser av symmetribegreppet möjliggörs 

kodningen till analysen. Objektet organiseras i ett kodningsschema som innehåller vilket 

läromedel som analyserats och vilka former som erbjuds. 

 

För att kunna analysera vad läromedel erbjuder för symmetrier och i vilken omfattning 

utarbetar analytikern bestämda regler. Systematikens utarbetade regler tillskrivs för att 

felkällor ska minimeras i arbetet. Reglerna i systematiken påverkas av mitt intresse av 

studien. Både objektet och systematiken bör medföra att oavsett vem som genomför 

studien ska resultatet bli detsamma. För att få fram resultatet tolkar författaren innehållet 

utifrån reglerna (Bryman, 2011). Reglerna sammanställs i en kodningsmanual och 

materialet sammanställs i ett kodningsschema för att få en tydlig struktur på analysen. 

Manualen ska innehålla information om varje kategori i kodningsschemat. Det finns även 

nackdelar att använda kodningsschema i en innehållsanalys. Dels kan det finnas risk att 

koderna är svårtolkade och överlappar, dels kan koderna vara för övergripande vilket 

medför att kategoriseringen blir svår att föra in i kodningsschemat (Bryman, 2011). 
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Kvalitativ metod 

För att söka svar på frågan hur uppgifterna i symmetri möjliggör för eleven att se, upptäcka, 

konstruera och beskriva symmetri använde jag en kvalitativ metod. I den kvalitativa 

metoden har analytikern inga förbestämda koder, de växer fram under analysen (Bryman, 

2011). Vid analysering av uppgifter i läromedlet identifierades huruvida eleven fick 

möjlighet att se, upptäcka, konstruera och beskriva uppgifter. Vid den kvalitativa metoden 

jämförs materialet kontinuerligt under analysprocessen (Bryman, 2011). Eftersom det 

insamlade materialet kontinuerligt jämförs möjliggör det svar på forskningsfrågan hur 

eleven ges möjlighet att se, upptäcka, konstruera och beskriva symmetri.  

 

Urval 

Den här studiens urval består av 9 läroboksserier i matematik för årskurs 1-3. Jag valde att 

utgå ifrån ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval beskrivs som namnet att forskare 

använder material som finns tillgängligt vid tidpunkten (Bryman, 2011). Läroböcker i 

matematiken är relativt svårtillgängligt, därför utgick studien från ett bekvämlighetsurval 

av de läroböcker som fanns befintligt på Jönköping University. Det resulterade i att 

läromedelserierna som analyserades till den här studien var: Prima, Matte Direkt Safari, 

Nya Mästerkatten, Matte Eldorado, Mera Favorit Matematik, Sigma, Matte Detektiverna, 

Koll på matematik och Mondo. 

 

Jag analyserade hela elevläromedelserien från årskurs 1 till och med årskurs 3 vilket 

resulterade i 48 stycken elevläroböcker i matematik. Valet av läromedlets årskurser 

avgränsades medvetet från min sida. Anledningen till valet av årskurser är på grund av min 

lärarutbildning samt att symmetri i kursplanen för matematik beskrivs under det centrala 

innehållet för årskurs 1-3. Det framgår inte vad det finns för kunskapskrav kring symmetri 

i förskoleklass. Jag har inte heller någon erfarenhet av en frekvent användning av 

läromedel i förskoleklassen.  
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Tabell 1: Sammanställning av matematikläroböckerna som undersökts, ordnade efter 

serie och årskurs. 

Genomförande och analys 

Eftersom jag skulle undersöka omfattning av symmetriuppgifter var det första steget i 

genomförandet att fastställa definitionen av vad en uppgift var. För att kunna definiera vad 

en uppgift var granskade jag 5 olika läromedel. Jag definierade att en uppgift är när 

läromedlet ger en skriftlig instruktion. En uppgift kan innehålla flera delar men de kodas 

som en uppgift. Andra steget i genomförandet var att utarbeta koder och regler.  

 

Koderna utarbetades från symmetribegreppet som behandlas i bakgrunden eftersom de är 

vanligt förekommande i symmetri. Det resulterade i koderna: speglingssymmetri, 

rotationssymmetri, translation / Förflyttningssymmetri, tesselering och symmetriskt / 

Läromedel Årskurs Årskurs Årskurs 

Koll på matematik  

Matematik 1B 

Matematik 2A 

Matematik 2B 

Matematik 3A 

Matte detektiverna Detektiverna 1A 

Detektiverna 1B 

Detektiverna 2A 

Detektiverna 2B 

Detektiverna 3A 

Detektiverna 3B 

Matte Direkt Safari MatteSafari 1A 

MatteSafari 1B 

MatteSafari 2A 

MatteSafari 2B 

MatteSafari 3A 

MatteSafari 3B 

Matte Eldorado Eldorado 1A 

Eldorado 1B 

Eldorado 2A 

Eldorado 2B 

Eldorado 3A 

Eldorado 3B 

Mera Favorit Matematik Favorit 1A 

Favorit 1B 

Favorit 2A 

Favorit 2B 

Favorit 3A 

 

Mondo Mondo 1A 

Mondo 1B 

Mondo 2A 

Mondo 2B 

Mondo 3A 

Nya Mästerkatten Mästerkatten 1A 

Mästerkatten 1B 

Mästerkatten 2A 

Mästerkatten 2B 

Mästerkatten 3A 

Mästerkatten 3B 

Prima Prima 1A 

Prima 1B 

Prima 2A 

Prima 2B 

Prima 3A 

Prima 3B 

Sigma Sigma 1A 

Sigma 1B 

Sigma 2A 

Sigma 2B 
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asymmetriskt. Efter utarbetningen av koder skrevs dem och läromedlet in i ett 

analysschema. Analysschemat i den kvantitativa metoden utgick från de två första 

forskningsfrågorna, vilka symmetrier erbjuds i matematikläromedlet anpassat för årskurs 

1-3 samt i hur stor omfattning förekommer symmetriuppgifter i läromedlet. Analysschemat 

sammanställdes i en tabell för att tydligt kunna sammanställa och analysera läromedlen 

efter de regler som fastställts till kodningen.  

 

Efter införandet av koderna i analysschemat utarbetades systematiken i en kodningsmanual 

och utgör de regler som använts vid den här analysen (se tabell 2). Reglerna i 

kodningsmanualen utformades från studiens bakgrund, referenser samt uppgifternas 

erbjudande av symmetrier. Reglerna framtogs för att kunna besvara studiens syfte och 

forskningsfrågor. Syftet med den här studien är att undersöka vilka symmetrier 

matematikläromedel erbjuder eleven i årskurs 1-3 samt hur de stämmer överens med 

kursplanen i matematik.  

Tabell 2: Kodningsmanual och regler vid erbjudande och omfattning av symmetrier. 

Speglingssymmetri En uppgift betraktas som spegling när eleven får en 

instruktion om att rita ut symmetrilinjen eller 

symmetrilinjerna i en figur eller bild. Här betraktas även 

uppgifter där eleven ska färdigställa ett mönster eller en 

bild genom spegling.  

Rotationssymmetri Uppgifter betraktas som rotationssymmetri när eleven 

ska sätta ut en symmetripunkt eller rotera en figur runt 

rotationsaxeln. 

Translation / 

Förflyttningssymmetri 

Uppgifter som uppfyller kriterier där eleven ska 

färdigställa ett geometriskt mönster som består av 

intervaller mellan de geometriska formerna. Ytterligare 

kriterier är att mönsterdelen förflyttas antingen vertikalt 

eller horisontellt. 

Tesselering Behandlar uppgifter som erbjuder eleven att färdigställa 

ett heltäckande geometriskt mönster utan intervaller. 

Däremot kan intervallerna bestå av vita kvadrater. 

Symmetriskt / 

Asymmetriskt 

En uppgift betraktas som symmetrisk respektive 

asymmetrisk när eleven ska ringa in eller beskriva 

symmetriska respektive asymmetriska figurer eller bilder. 

Hit inkluderas även uppgifter där eleven ska måla bilder 

från grunden som är symmetriska eller asymmetriska. 

Inklusive laborativt arbete med vikning av papper. 
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I fastställande av regler uppkom behovet av att förtydliga några aspekter av koderna för att 

särskilja dem från varandra. Ett förtydligande är att alla mönster som inkluderas i ett 

matematikläromedel kategoriseras inte under translation. I den här studien utgick jag från 

regeln att mönsterdelen förflyttas antingen horisontellt eller vertikalt och består av 

geometriska former. Den stora skillnaden mellan translation och tesselering var om det 

fanns intervaller respektive inga intervaller i de geometriska mönstren. I symmetrisk 

respektive asymmetrisk var det mer komplicerat att fastställa regler inom. Skillnaden är att 

eleven får möjlighet att sätta ut symmetrilinjen samt måla en spegling.  

När kodningen och kodningsmanualen hade definierats och förts in i ett analysschema, 

började jag analysera läromedlen enskilt en sida i taget för att identifiera uppgifter som 

erbjuder symmetri. Påträffades en uppgift som möjligen kunde kategoriseras enligt koder 

granskades uppgiften utifrån reglerna i kodningsmanualen. Vid identifiering av en 

symmetriuppgift fotograferades uppgiften. Sedan skrevs en sammanfattning av uppgiften 

samt vilken sida den förekom på in i översiktstabellen och analysschemat  

  

I granskningen av vissa läromedel påträffades translation eller förflyttningssymmetri vid 

analysen av mönster (se figur 5). Påträffades ett mönster var första steget att se om mönstret 

var uppbyggt av geometriska former, därefter om formerna är upprepande och förflyttas. 

För att skilja på translation och tesselering behövdes det analyseras ifall mönstret bestod 

av intervaller eller inte. I figur 5 består mönstret av intervaller av upprepade mönster som 

förflyttas horisontellt.  

 

Figur 5: Exempel på förflyttningssymmetri eller translation i form av upprepande mönster som förflyttas 

vertikalt eller horisontellt. 

I analysprocessen påträffades även tesselering (se figur 6).  När en uppgift påträffades som 

eventuellt kunde kategoriseras som tesselering granskades uppgiften utifrån mönstrets 

uppbyggnad. Frågor som ställdes till materialet var: bestod uppgiften av geometriska 

former som upprepades vid förflyttning, spegling eller rotation. Visade uppgiften någon 

av kriterierna granskades uppgiften efter intervaller, bestod mönstret av intervaller var det 



 

17 

 

 

inte en tesselering, bestod uppgiften däremot inte av intervaller definierades den som 

translation. 

 

 
Figur 6: Exempel på tesselering. Geometriska former som upprepas regelbundet utan intervaller. 

 

Vid vidare analysering påträffades det i vissa matematikläromedel även spegling (se figur 

7). Som analytiker behövdes de tas hänsyn till om huruvida uppgiften skulle identifieras 

som spegling eller symmetrisk / asymmetrisk. Därför behövdes det analyseras huruvida 

uppgiften behandlade spegling över en eller flera symmetrilinjer. Därefter ifall eleven 

skulle färdigställa en spegling eller sätta ut en eller flera symmetrilinjer.  

 
 
Figur 7: Exempel på speglingssymmetri i matematikläromedel. Eleven får i uppgift att spegla formen till ett 

hjärta. 

 

Vid analysen identifierades även symmetriska / asymmetriska uppgifter. Vid den här 

analysen var det komplext att kategorisera uppgiften som symmetrisk / asymmetrisk. Först 

behövdes det granskas huruvida uppgiften lät eleven ringa in symmetriska respektive 

asymmetriska former eller skapa egna symmetriska mönster, former eller figurer. Ett 

exempel på symmetriska respektive asymmetriska uppgifter är när eleven ska ringa in de 

symmetriska figurerna (se figur 8). 
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Figur 8: Exempel på en symmetrisk uppgift i matematikläromedel. Eleven ska ringa in skylten/ skyltarna som 

är symmetriska och dra en symmetrilinje för att visa. (Se referens på sidan 35). 

 

Efter första analysen om erbjudande av symmetrier genomfördes en kvalitativ analys. Vid 

den kvalitativa analysen granskades de identifierade uppgifterna en ytterligare gång. Den 

här gången analyserades huruvida eleven fick möjlighet att se, upptäcka, konstruera och 

beskriva i koderna: spegling, translation, tesselering och symmetrisk respektive 

asymmetrisk. Vid den här analysen jämfördes materialet kontinuerligt och vid identifiering 

av erbjudande fördes mina anteckningar om uppgifternas erbjudande in i analysschemat. 

För att enkelt kunna sammanställa allt i ett resultat fördes informationen in i samma 

analysschema som i den kvantitativa analysen. Däremot använde jag andra färger för att 

skilja på de två analyserna. 

 

Trots att analytikern inte vanligtvis använder en kodningsmanual i en kvalitativ metod 

utarbetades en i slutet av analysen, för att få en struktur på resultatet och hur jag har 

analyserat läromedel. Reglerna i kodningsmanualen ligger till grund på kursplanen i 

matematiks centrala innehåll och kunskapskrav (Skolverket, 2017b). 

 

Tabell 3: Kodningsmanual kvalitativ metod  

Se och upptäcka… En uppgift uppfyller de här kriterier när eleven ska se och 

upptäcka någon form av symmetri, symmetrilinje och 

mönsterdel. 

Konstruera… En uppgift uppfyller de här kriteriet när eleven ska konstruera 

ett geometriskt mönster, symmetrisk bild eller färdigställa 

någon form av symmetri. 

Beskriva... Uppfylls när eleven ska beskriva det symmetriska begreppet 

skriftligt eller muntligt. 
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Studiens trovärdighet 

Definitionen av validitet och reliabilitet är komplext och svårbenämnt. Det finns inget 

korrekt svar utan det finns flera möjliga definitioner av begreppet (Cohen, Manion & 

Morrison, 2000). Validitet kan beskrivas av studiens syfte, mäter den här studien det den 

är avsedd att mäta (Bryman, 2011). Utifrån mitt syfte har forskningsfrågor framtagits. För 

att få svar på mitt syfte och mina forskningsfrågor behövde jag analysera läromedel i 

matematik. Det kan möjliggöra att studien mäter det den är avsedd att mäta.  Enligt Cohen, 

Manion och Morrison (2000) beskrivs validitet som studiens trovärdighet med det 

insamlade datamaterialet. I min studie består datamaterialet av flera uppsättningar 

matematikläromedel för årskurs 1-3 med varierande utgivningsår vilket resulterat i en 

större validitet. Däremot kan validiteten i studien alltid förbättras. Studien är inte helt 

trovärdig oavsett hur stor omfattning datamaterial som analyseras (Cohen, Manion & 

Morrison, 2000). Analysen genomfördes vid ungefär samma tidpunkt. Analysen 

fördelades på några dagar vilket medför att analytikern kategoriserade uppgifterna 

likvärdigt. När tidsmellanrummet vid analysen är ytterst litet är reliabiliteten mer trovärdig.  

 

  



 

20 

 

 

Resultat 

Resultatet är uppdelat i två delar som besvarar de tre forskningsfrågorna i den här studien. 

I den första delen av resultatet presenteras de symmetrier som identifierats i analysen av 

elevläromedel samt i vilken omfattning symmetrier erbjuds i matematikläromedel. För att 

du som läsare ska få en förståelse av resultatet kommer det att presenteras i löpande text, 

tabell och diagram. I den andra delen presenteras på vilket sätt uppgifterna erbjuder eleven 

att se, upptäcka, konstruera och beskriva symmetrier i bilder och naturen. Resultatet 

kommer presenteras i löpande text och med några uppgiftsexempel från läromedel. 

Symmetrier som erbjuds i läromedel i matematik 

I stort sett erbjuder alla läromedel i matematiken någon form av symmetriuppgift. Däremot 

skiljer det sig markant i omfattning av symmetrier mellan årskurserna i läromedlen. Vid 

analysen framkom det att läromedlen i matematik för årskurs 1-3 erbjuder 

speglingssymmetri, translation / förflyttningssymmetri, tesselering och symmetriska / 

asymmetriska uppgifter. Däremot framkom det att rotationssymmetri inte erbjuds i något 

elevläromedel i matematiken. I nedanstående tabell presenteras de symmetrier som 

läromedlen erbjuder, beskrivningar av respektive symmetri samt i vilken omfattning.  

 

Tabell 5: Visar de symmetrier matematikläromedel erbjuder, beskrivningar av respektive 

symmetri samt omfattning. 

Symmetri Beskrivning Omfattning 

Speglingssymmetri Läromedlen erbjuder speglingssymmetri när 

eleven ska färdigställa en spegling av en 

form eller figur. 

Speglingssymmetri förekommer även vid 

konstruktion av symmetrilinje. 

83 stycken 

speglings 

erbjudande. 

Translation / 

Förflyttningssymmetri 

Erbjuds vid färdigställning av geometriska 

mönster med intervaller. 

30 stycken 

translations 

erbjudande. 

Tesselering Erbjuds vid färdigställning av geometriska 

mönster utan intervaller. 

15 stycket 

tesselerings 

erbjudande. 

Symmetriska / 

Asymmetriska 

Erbjuds vid konstruktion av symmetriska 

bilder, former eller figurer. Erbjuds även när 

eleven ska arbeta med asymmetriska bilder, 

former eller figurer.  

43 stycken 

erbjudande av 

symmetriska/ 

asymmetriska 

uppgifter.   

Summa symmetri  171 stycken. 
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I översikten av symmetrier i matematikläromedel framkom det att speglingssymmetri 

erbjöds i betydligt större omfattning än tesselering. Speglingssymmetri identifierades i 83 

uppgifter, medan tesselering i motsvarande 15 uppgifter. Symmetriskt respektive 

asymmetriskt identifierades i 43 uppgifter och translation i 30 stycken uppgifter. I bilaga 

1 finns en tabell som presenterar analysen av alla läromedel och antal identifierade 

symmetrier 

 

Tabell 6: Representerar symmetrier som erbjuds i elevläromedel.  

 
Tabell 5: omfattningen av symmetrier som erbjuds i elevläromedel. Det är sammanlagt 171 stycken 

uppgifter fördelat på 48 läromedel. 

I ovanstående tabell visas omfattningen av symmetrier i läromedlen. Vid analysen 

framkom det att speglingssymmetri erbjöds i betydlig större omfattning än tesselering. 

Speglingssymmetri identifierades i 83 uppgifter och har en omfattning på 48% medan 

tesselering har en omfattning på 9%. Translation och symmetrisk respektive asymmetrisk 

erbjöds i en jämnare omfattning. Translation med en omfattning på 18 % och symmetrisk 

/ asymmetrisk på 25 %.  

  

speglingssymmetri

48%

translation

18%

tesselering

9%

symmetrisk / 

asymmetrisk

25%

SYMMETRIER
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Olika sätt eleven erbjuds att se, upptäcka, konstruera och beskriva symmetri 

 

Se och upptäcka symmetrilinjer i bilder och natur 

I majoriteten av alla läromedel finns det någon form av symmetriuppgift som erbjuder 

eleven att se och upptäcka symmetri i bilder och former. Däremot skiljer det sig i 

omfattning av erbjudande att se och upptäcka symmetrilinje. Vid analysen framkom det att 

eleven erbjuds att se och upptäcka symmetribegreppet genom arbete med tesselering, 

translation, symmetriska samt via spegling.  

En vanligt förekommande uppgift som erbjuder eleven att se och upptäcka symmetri är 

genom att konstruera en symmetrilinje. Läromedlet ger en skriftlig instruktion där eleven 

uppmanas att markera var symmetrilinjen eller symmetrilinjerna finns i bilder och figurer  

Figur 10: Visar en vanligt förekommande symmetriuppgift i matematikläromedel. Eleven 

får se och upptäcka symmetrilinjer i figurer. 

 

Figur 10: Symmetrilinje uppgift från Kavén & Persson, 2011, s.36. 

Det finns även andra typer av uppgifter som möjliggör för eleven att se och upptäcka 

symmetrilinjer. I en annan uppgift ger läromedlet en skriftlig instruktion till eleven att 

kontrollera om symmetrilinjen är korrekt utsatt. Eleven uppmanas att använda en spegel 

för att kontrollera symmetrilinjen.  

I läromedlet Mondo 2B och Favoriten 1B erbjuds eleven ytterligare en slags uppgift. 

Eleven uppmanas att föra samman speglingar av ”drakar” respektive ”flaggor” som hör 

ihop till en helhet. Vid arbete med att sammanföra speglingar ges eleven möjlighet att 

urskilja spegling genom att se och upptäcka symmetrilinje. Figur 11: Visar en uppgift i 

matematikläromedlet där eleven ska föra samman speglingar.  
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Figur 11: Bild från Brorsson, 2017, s.127. 

Se och upptäcka symmetri via translation, tesselering och i figurer 

Eleven erbjuds i några uppgifter att se och upptäcka mönsterdelar i translation och 

tesselering. I läromedlet ges en instruktion till eleven att markera den upprepade 

mönsterdelen. Vid markeringen av mönsterdelen möjliggör det för eleven att se och 

upptäcka symmetri i mönster.  

Andra slags uppgifter som erbjuder eleven att se och upptäcka symmetri förekommer i 

figurer och bilder under kategorin symmetriskt. I figur 12 uppmanas eleven att ringa in 

eller markera vilka bokstäver som är symmetriska.  

 

Figur 12: Visar en symmetriskuppgift eleven får se och upptäcka symmetri. Bild från: Dr. Foong Pui Yee & 

Chand sou Hui & Lim Li Pearlyn & Wong Oon Hua, 2015, s. 100. 

Det finns även liknande uppgifter som figur 11 i andra läromedel. Däremot representeras 

bokstäverna istället av bilder och former. Vidare kan några uppgifter möjliggöra för eleven 

att se och upptäcka asymmetri. I de uppgifterna som behandlar asymmetri ska eleven 

förändra asymmetriska bilder till symmetriska.  

 

Konstruera symmetri i bilder och natur 

Vid analysen framkom det att alla granskade matematikläromedel anpassade för årskurs 1-

3 någon gång erbjuder eleven att konstruera symmetri i bilder, figurer och mönster. Flera 



 

24 

 

 

uppgifter erbjuder eleven att konstruera symmetrilinjen / symmetrilinjerna i bilder och 

figurer (se figur 10), medan andra läromedel erbjuder eleven att konstruera translation och 

tesselering. Vid konstruktion av translation och tesselering uppmanas eleven att 

färdigställa ett påbörjat geometriskt mönster eller konstruera ett eget geometriskt mönster. 

Figur 13 och 14 visar vanligt förekommande uppgifter som erbjuder eleven translation och 

tesselering. 

 

Figur 13: Bild från: Brorsson, 2013, s. 34. 

 

Figur 14: Bild från: Elofsdotter Meijer & Picetti, 2007, s. 46. 

I dessa typer av uppgifter erbjöds eleven att konstruera färdigt respektive mönster. 

Erbjudande om att konstruera symmetri i symmetriska respektive asymmetriska figurer 

och bilder är relativt vanligt i läromedlen. Uppgifter erbjuder vanligtvis eleven att 

konstruera symmetri genom att ändra bilder eller figurer från asymmetrisk till symmetrisk. 

Det förekommer även flera uppgifter som erbjuder eleven att konstruera egna symmetriska 

bilder från grunden. Eleven ska efter konstruktion av den symmetriska bilden konstruera 

en symmetrilinje för att försäkra sig om att bilden är symmetrisk. 

Likt translation och tesselering finns det även uppgifter som ger eleven instruktion om att 

måla färdigt bilder, figurer eller former till symmetriska speglingar. Figur 15 visar en 

speglingsuppgift där eleven får möjlighet att konstruera speglingssymmetri.  

 

Figur 15: Eleven får möjlighet att konstruera symmetri. Bild från: Brorsson, 2009, s. 108. 
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Liknande konstruktionen av spegling erbjuds eleven i några läromedel att konstruera 

färdigt asymmetriska bilder eller figurer. I några läromedel erbjuds eleven att konstruera 

symmetri vid laborativt arbete. Eleven uppmanas vid det laborativa arbetet att vika ett 

papper, rita en figur och sedan klippa ut figuren. Sista delen av uppgiften i det laborativa 

arbetet är att färglägga figuren så att sidorna blir speglingar av varandra. I figur 16 visas 

ett exempel på ett laborativt arbete i läromedel. 

 

 
Figur 16: Bild från: Almström & Tengvall, 2015, s. 57. 

Beskriva symmetri i bilder 

Det är inte lika vanligt förekommande att eleven erbjuds att beskriva symmetri. När eleven 

uppmanas att beskriva symmetri verbalt står det i instruktionen att eleven ska arbeta i par 

och beskriva varför bilden eller formen är symmetrisk respektive asymmetrisk och var 

symmetrilinjen skulle finnas. I följande uppgift presenteras ett exempel på hur eleven ska 

beskriva sina symmetrier muntligt för en kamrat och skriftligt i boken.  
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Figur 17: Symmetriuppgift som erbjuder eleven att beskriva verbalt.  Bild från: Almström & Tengvall, 2015, 

s. 20. 

Eleven kan även få i uppgift att skriftligt förklara varför en figur är symmetrisk. Eleven 

uppmanas att beskriva hur de tänkt krig symmetriuppgiften. 

 

Figur 18: Symmetriuppgift som erbjuder eleven att beskriva skriftligt.  Bild från: Kavén & Persson, 2011, s. 

49. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis erbjuder alla läromedel någon form av uppgift som möjliggör för 

eleven att se, upptäcka och konstruera symmetri. Uppgifterna som erbjuder eleven att se, 

upptäcka och konstruera är relativt likvärdiga i de olika läroböckerna. Instruktionerna av 

uppgifterna ger eleven en snarlik beskrivning, däremot skiljer det sig i omfattning av 

uppgifter. Huruvida eleven blir erbjuden att beskriva symmetrier framkommer i en mindre 

spridning av såväl skriftliga och muntliga uppgifter. I ett fåtal läromedel får eleven 

möjlighet att beskriva symmetriers egenskaper i såväl skrift eller verbalt. 
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Metoddiskussion 

Syftet med den här studien är att undersöka hur symmetribegreppet erbjuds i läromedel för 

elever i årskurs 1-3 samt hur de stämmer överens med kursplanen i matematik. För att 

besvara studiens syfte har nio matematikläromedelsserier granskats. De granskade serierna 

av matematikläromedel har inte varit kompletta, några utgåvor fanns inte tillgängliga på 

högskolan i Jönköping och andra har inte producerats från utgivaren ännu. Eftersom alla 

analyserade läromedel inte var kompletta kan det ha påverkat studiens resultat. Däremot 

kunde resultatets trovärdighet blivit större om fler uppsättningar läromedel granskats.  

Det finns en anledning till att fler uppsättningar läromedel granskats. Anledningen till det 

var för att spridningen av symmetriuppgifter mellan årskurserna var relativt ojämn i 

läromedel vilket kan ha gett resultatet och diagrammen en orättvis redovisning. Jag valde 

därför medvetet att jämföra omfattningen av symmetrier och inte det individuella 

läromedlet. Genom att analysera fler läromedel och lägga upp resultatet i omfattning 

symmetrier procentuellt istället för enskilda årskurser kan resultatet ha blivit mer 

trovärdigt. 

Urvalet till den här studien kunde sett annorlunda ut. Eftersom läromedel i matematiken 

till stor del styr undervisningen (Skolinspektionen, 2009), hade resultatet eventuellt varit 

mer trovärdigt ifall urvalet bestod av aktivt använda läromedel i skolor.  Min första tanke 

var att ta kontakt med verksamma rektorer och lärare runt om i Sverige för att ta reda på 

vilka läromedel som är vanligt förekommande i skolor. De första skolorna jag kontaktade 

använde: Prima, Favoriten, Matte Direkt och Eldorado, Safari och Mattedirekt i årskurs 

1-3. Däremot började jag fundera på huruvida fyra serier av läromedel räcker för ett 

hållbart resultat. Jag insåg även att matematikläromedel är relativt svårtillgängliga därför 

beslutades att använda läromedlen som fanns tillgång på högskolan i Jönköping. Urvalet 

valdes dels utifrån bekvämlighetsmetoden, dels för att flera av läromedlen till den här 

studien används frekvent i skolor runt om i Sverige. Tanken var först att använda läromedel 

som var utgivna efter 2011 eftersom symmetribegreppet behandlas tydligare i läroplanen 

för 2011 jämfört med läroplanen lpo94 (Skolverket, 2017b; skolverket, 2000). Under 

pågående analys av läromedlen framkom det att läromedlet Safari för årskurs 1-3 var 

utgivet år 2008 och 2009. På grund av Safaris inkludering i analysen och resultatet kan det 

ha påverkat resultatets trovärdighet. Anledningen till inkluderingen av Safari var för att 

läromedlet är vanligt förekommande i skolor.  
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Vid begreppet symmetri och kategorin spegling och symmetriska / asymmetriska var det 

relativt svårt att utarbeta regler inom. Likheterna som finns mellan koderna är att båda 

behandlar speglingssymmetri men på olika sätt.  På grund av likheterna mellan de två 

kategorierna kan resultatet påverkats. För att minimera påverkan av resultatet skedde 

analysen tre gånger, en gång för varje forskningsfråga, för att resultatet skulle bli mer 

trovärdigt. 

Valet av att använda en flermetodsforskning till den här studien har varit en fördel vid 

analyseringen av materialet. På grund av syftet och frågeställningarna i den här studien 

behövdes läromedel i matematik granskas. Valet av att använda en kvantitativ och 

kvalitativ metod var till en fördel för att få svar på forskningsfrågorna. Det hade inte lämpat 

sig att göra en observation eller intervju för att få fram läromedels erbjudande av 

symmetrier, omfattning eller hur de stämmer överens med kursplanen i matematik. Därför 

anser jag att valet av metoder till den här studien var lämpligt och trovärdigt. 

Jag kan inte helt utesluta att mina egna åsikter och erfarenheter har påverkat analysen. För 

att minimera mina åsikter och erfarenheter har en öppenhet funnits för nya kategorier vid 

analysen. Koderna är även påverkade av bakgrunden och referenser för att mina egna 

åsikter och intresse för symmetribegreppet inte ska speglas vid analysen. En svårighet har 

dock varit att skildra speglingssymmetri och symmetriskt / asymmetriskt. Därför har 

kodningsmanualen aktivt används för att minimera felkällor i resultatet. 
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Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet visar det att eleven blir erbjuden uppgifter som behandlar symmetrier. 

Däremot kan det diskuteras huruvida eleven uppfattar uppgifterna som behandlar 

symmetri. Kan det vara så att eleven uppfattar erbjudandet av spegelssymmetri som en 

indirekt uppgift till bråk eller till mönster. Eftersom bråk och mönster även behandlas i 

kursplanen för matematik blir elevens uppfattning beroende av hur lärare introducerar 

arbete med symmetri. Precis som Cole (2010) anger är det en fördel att samtala med 

eleverna om begreppet symmetri innan de börjar arbeta med det. Däremot framkommer 

det inte huruvida elevläromedlet erbjuder ett gemensamt samtal om symmetri och vad 

begreppet har för likheter med exempelvis bråk och mönster. De analyserade läromedlen 

ger vanligtvis en kort sammanfattning i början av innehållet som behandlar symmetri, vad 

som gör en figur, ett mönster eller en form symmetrisk. Däremot finns det ingen sådan 

beskrivning för hur symmetri i form av translation och tesselering hör samman med 

mönster. Det kan resultera i att eleven tror att uppgiften endast erbjuder kunskap om 

mönster och dess uppbyggnad.  

Arbete med matematik ska utveckla ett intresse hos eleven för att de ska kunna använda 

de matematiska kunskaperna i varierande sammanhang (Skolverket, 2017b). 

Undervisningen ska bidra till att eleven blir intresserad och nyfiken för att lära vidare. Det 

är även viktigt att arbete i undervisningen grundar sig på elevens tidigare kunskaper 

(Skolverket, 2017a; Skolverket, 2017b). Huruvida elevläromedel erbjuder eleven till 

nyfikenhet och intresse i arbetet förekommer inte. Däremot ska eleven erbjudas praktiskt 

och laborativt arbete vid tidig ålder för att utveckla förståelse för symmetribegreppet. Tre 

amerikanska studier beskriver att lärare vanligtvis planerar undervisning av symmetri med 

laborativt och konkret arbete (Cole, 2010; Ng & Sinclair, 2015; Son & Sinclair, 2010). 

Läromedel erbjuder sällan eleven konkret och laborativt arbete. Det kan minska elevens 

intresse och nyfikenhet till symmetribegreppet.  

Vid arbete med matematik ska eleven erbjudas att se, upptäcka, konstruera och beskriva 

symmetri (Skolverket, 2017b). Huruvida läromedel erbjuder eleven att se, upptäcka och 

konstruera symmetrier i bilder och natur framkommer tydligt i resultatet. Däremot är det 

mer vanligt att läromedel erbjuder eleven att se, upptäcka och konstruera i bilder, figurer 

och former snarare än i naturen. Ett fåtal läromedel erbjuder eleven att arbeta med 

symmetri i natur exempelvis Eldorado, Koll på matematik, Mattedetektiverna och 
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Mästerkatten (Olsson & Forsbäck, 2015; Almström & Tengvall, 2015; Kavén & Persson, 

2011; Öreberg, 2013). Däremot kan det diskuteras huruvida eleven får möjlighet att se, 

upptäcka och konstruera symmetrier i naturen eftersom naturen endast förekommer i bilder 

och figurer av naturen. I resultatet framkom det att det är mindre vanligt att eleven får 

erbjudande att beskriva symmetribegreppet. Det kan påverkas av att läromedel beskrivs 

som en komplex bok som innehåller texter och bilder som sammanbinds (Wikman, 2004) 

och beskriver instruktioner och uppgifter till undervisning (Johansson, 2002). Däremot bör 

läromedel erbjuda eleven att beskriva symmetri eftersom många lärare använder 

matematikläromedel som en ersättning av kursplan i matematik (Johansson, 2006). Eleven 

erbjuds däremot inte att beskriva symmetri i form av translation och tesselering. Det kan 

ha med att läromedel inte associerar mönster och symmetri. Det kan även ha med att 

symmetri är en del av geometriavsnittet i kursplanen för matematik och mönster i algebra 

(Skolverket,2017a). Däremot framgår det i kommentarmaterialet för matematik att eleven 

ska få möjlighet att se symmetri i mönster (Skolverket, 2017b).  

I resultatet framkom det att spegelsymmetri och symmetriska uppgifter erbjöds i större 

omfattning än translation och tesselering. Anledningen till det begränsade utbudet av 

symmetrier kan ha att göra med att speglingssymmetri är den vanligaste förekommande 

symmetrin. Barn lär sig se och experimentera med speglingssymmetri i tidiga åldrar 

(Grevholm, 2012; Ng & Sinclair, 2015). Anledningen till att eleven inte erbjuds 

rotationssymmetri kan indirekt kopplas till kommentarmaterialet för matematik. Eleven 

ska ges kunskap om grundläggande symmetri och progressionen byggs vidare i de äldre 

årskurserna (Skolverket, 2017a). Grundläggande symmetri kan vara spegelsymmetri 

eftersom det vanligen förekommer i bilder och naturen (Skolverket, 2017b) men det är en 

tolkning. Rotationssymmetri är också vanligt förekommande i naturen och i bilder. Enligt 

kursplanen i matematik (Skolverket, 2017b) ska eleven utveckla kunskap om att se, 

upptäcka och konstruera symmetri i natur och bilder. Därför borde läromedel i matematik 

inkludera rotationssymmetri.  

 

Eftersom symmetribegreppet tydliggjordes i kursplanen för matematik 2011, kan det 

påverka omfattningen av symmetriruppgifter i de analyserade läromedlen. Läromedlet 

Safari erbjuder ytterst få symmetrier och endast i form av translation och tesselering. 

Anledningen till det kan vara för att Safari utgavs år 2008 respektive 2009 och i den 

tidigare kursplanen i matematik behandlas inte symmetri lika tydligt. I den tidigare 
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kursplanen i matematik för lpo94 beskrivs det inte förrän i slutet av årskurs 5 att eleven 

ska kunna beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska mönster och figurer 

(Skolverket, 2000). Det kan förklara varför Safari endast erbjuder några uppgifter av 

translation och tesselering. 
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Fortsatt forskning 

Den här studien har fått mig att inse hur viktigt det är att granska läromedel innan de 

används i klassrummet. Som framtida lärare har jag lärt mig att läromedel i matematik inte 

är en ersättning av kursplanen i matematik. Att alla läromedel inte erbjuder eleven de 

kunskaper som behövs för att nå kunskapskraven i kursplanen i matematik. Eleven erbjuds 

att se, upptäcka och konstruera symmetri i bilder. Det är däremot lärarens ansvar att erbjuda 

eleven att beskriva symmetri.  

Inför fortsatt forskning skulle det vara intressant att ta reda på hur lärare använder 

läromedel i matematik och om det stämmer att lärare använde matematikläromedlet som 

en ersättning av kursplan i matematik. För att få fram ett resultat till en sådan studie skulle 

det behövas göra intervjuer.   
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Bilagor 

Analyserade läromedel med identifieringar av symmetrier. 

Kodning Spegling Rotation Translation Tesselering Symmetrisk / 
Asymmetrisk 

Koll på matematik 1B 4  1  2 

Koll på matematik 2A 1  2   

Koll på matematik 2B      

Koll på matematik 3A 8    2 

Matte Detektiverna 1A   2 1  

Matte detektiverna 1B      

Matte detektiverna 2A 4  3  6 

Matte detektiverna 2B   4   

Matte detektiverna 3A      

Matte detektiverna 3B      

Matte Direkt Safari 1A    1  

Matte Direkt Safari 1B      

Matte Direkt Safari 2A      

Matte Direkt Safari 2B      

Matte Direkt Safari 3A      

Matte Direkt Safari 3B    3  

Matte Eldorado 1A 3     

Matte Eldorado 1B      

Matte Eldorado 2A 7    3 

Matte Eldorado 2B   3   

Matte Eldorado 3A      

Matte Eldorado 3B 2  1  3 

Favorit Matematik 1A   2 1  

Favorit Matematik 1B 16   2 2 

Favorit Matematik 2A 2  1   

Favorit Matematik 2B 3     

Favorit Matematik 3A 2     

Mondo 1A    1  

Mondo 1B   5   

Mondo 2A      

Mondo 2B 9    8 

Mondo 3A    2  

Nya Mästerkatten 1A      

Nya Mästerkatten 1B   1 2  

Nya Mästerkatten 2A    2  

Nya Mästerkatten 2B 2     

Nya Mästerkatten 3A 5     

Nya Mästerkatten 3B 8    2 

Prima 1A   1   

Prima 1B   2   

Prima 2A   1   

Prima 2B 4  1  9 
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Prima 3A      

Prima 3B      

Sigma 1A      

Sigma 1B      
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