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Abstrakt 
Den här studien handlar om symmetriundervisning i grundskolan. Litteraturen lyfter fram 

olika arbetssätt inom symmetriundervisningen som att testa, konkret göra, beskriva samt 

diskutera för att eleven ska lära sig använda och skapa sig förståelse för begreppet symmetri. 

Syftet med denna undersökning var dels att fastställa vilka arbetssätt som lärare verksamma i 

årskurs 1-6 i Luleå kommun använder sig av samt att se om det skett någon utveckling kring 

undervisningen av symmetri i och med att kursplanen 2011 (Lgr 11) har lagt till symmetri i 

det centrala innehållet för matematik. Symmetri stod inte med i föregående kursplan (1994).  

Undersökningen som utförts är en tvärsnittssurvey där datainsamlingen har bestått av en enkät 

som skickades ut via mail. Enkätsvaren visar att 90 % av de lärare som besvarade enkäten 

använder sig utav något av de arbetssätt som litteraturen förespråkar. Majoriteten av lärarna 

ansåg att det inte skett någon utveckling av deras symmetriundervisning på grund av att 

begreppet symmetri införts i Lgr 11. Däremot nämner de andra ändringar i Lgr 11 som 

indirekt skulle kunna tolkas påverka undervisningen av symmetri till exempel tydligare 

begreppsuppfattning och meningen med undervisningen.  

Nyckelord: symmetri, symmetriundervisning, geometri.  
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1. Inledning 
Under min praktik på en grundskola under 2009 fick jag planera undervisningen av 

geometriska figurer. Jag upptäckte då att det inte fanns så mycket undervisningsmaterial att 

tillgå. Fokus tycktes ligga på mätning som exempel längd, area och omkrets. Detta medförde 

att materialet till de lektionerna som jag höll i mestadels skapades med utgångspunkt från 

matematikundervisningen på lärarutbildningen. Med tanke på geometrins centrala roll inom 

matematiken, var bristen på bra undervisningsmaterial anmärkningsvärd. Den praktiken lade 

grunden till mitt intresse för undervisning inom geometri. 

För att få hjälp med att sortera och specificera ett bra undersökningsområde till detta 

examensarbete kontaktades en matematikutvecklare på barn och utbildningsförvaltningen vid 

Luleå Kommun. Vi kom fram till att det skulle vara intressant att titta på hur lärare undervisar 

i någon av de delarna inom matematiken som tillkommit i Lgr 11 och om det skett någon 

förändring vid undervisningen på grund av detta. Idén om att granska ett tillägg i Lgr 11 

kopplades samman med mitt intresse för geometriundervisning och tillsammans utgör det 

grunden för denna undersökning som handlar om symmetri. 

Av Skolverkets rapport (2011a) framgår det att matematikens kunskapsområden inte kan ses 

som oberoende delar, utan att de påverkar och går in i varandra. Skolverket skriver att 

tydligast ses denna påverkan mellan geometri och algebra. Det krävs geometrikunskaper för 

att lära sig algebra och tvärtom (Skolverket, 2011a). Detta gör att studien utöver att beskriva 

begreppet symmetri även kommer att ta upp geometri i en bredare mening, samt beröra 

angränsande områden inom matematik.  

1.1. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka arbetssätt som används i symmetriundervisningen 

samt om undervisningen av symmetri har förändrats i och med att det ordagrant står med i Lgr 

11, vilket symmetri inte gjorde i föregående kursplan från 1994 (Lpo 94). 

1.1.1. Frågeställningar  

1. Vilka arbetssätt ingår i undervisningen av symmetri i årskurs 1-6? 

2. Har undervisningen av symmetri ändrats i årskurs 1-6, i och med Lgr 11s införande?  

1.2. Avgränsningar 

Det här arbetet har avgränsat sig till att utföra undersökningen i Luleå kommun och fokuserar 

på matematikundervisningen i årskurs 1-6. Litteraturstudien har avgränsats till undervisning i 

grundskolan inom kunskapsområdet geometri och symmetri samt det sociokulturella 

perspektivet på lärande. 
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2. Terminologi  
I det här kapitlet förtydligas ord som denna rapport behandlar. Orden i fråga är fetmarkerade 

och förklaras så som författaren av denna studie uppfattar dem. 

Geometri: Beskriver och orienterar oss i vår omgivning. Det kan till exempel handla om 

rumsuppfattning genom form, färg och placering, olika storlekar samt tid. Den här studien 

handlar om symmetribegreppet som är ett av de redskap som används för att beskriva 

geometrin.  

Kongruens: Menas ”samma karaktär” och i denna undersökning som riktat in sig på ordets 

betydelse inom geometrin kan förklaras med att figurerna ser likadana ut. Två kongruenta 

figurer går att på något sätt läggas över varandra och då fyller de ut varandra perfekt. De har 

alltså samma form och storlek. Ett vardagligt exempel på spegelsymmetrisk kongruens är 

händerna. Sätts handflatorna mot varandra så fyller händerna ut varandra godtyckligt exakt. 

Likformig: Betyder att två eller flera figurer har likadan form. Skalan på figurerna kan 

däremot variera. 

Parallellförflyttning: Inom matematiken betyder det att två linjer som är parallella har exakt 

samma avstånd ifrån varandra hela tiden, det medför att de aldrig kommer att korsa varandra. 

Mellan dessa parallella linjer är det då antingen 180 eller noll grader om man mäter med en 

gradskiva. Mönster kan vara parallella och om figuren i mönstret upprepas kallas det för att 

den parallellförflyttas. Detta kan ses i exempelvis mönstrade tapeter där ränder eller figurer 

återkommer. 

Planet: Avser en tvådimensionell yta, vilket menas att figuren har en bredd och en längd men 

ingen höjd. Om planet placeras i ett koordinatsystem så breder den ut sin yta i exempelvis X- 

och Y-led men saknar höjden Z. I vardagen kan detta till exempel återspeglas i bilden som ses 

i TV-rutan, då det talas om area eller synen av ens spegelbild. Dessa bilder går inte att plocka 

upp då det saknar den tredje dimensionen. Detta brukar frånses i skolan då det underlättar för 

eleverna att få ta och känna när de lär sig den tvådimensionella formen exempelvis kvadrat. 

Det är därför som det är så viktigt att föra in diskussionen i undervisningen där läraren kan 

förtydliga begreppet. 

Rummet: Utgör en tredimensionell värld där både tvådimensionella och tredimensionella 

föremål kan existera. För att förtydliga det här kan rummet ses som omgivningen vi lever i.  

Symmetri: Handlar om likformighet, kongruens och upprepning. I detta arbete nämns fyra 

typer av symmetri och dessa är spegelsymmetri, rotationssymmetri, tesselering och 

parallellförflyttning.  

Symmetrilinje: Det är en linje som går att dra igenom eller vid en figur och delarna som 

bildas på var sida ska vara kongruenta. Ett exempel på detta är om vi drar en linje ifrån 

mittbenan på huvud lodrätt ner till våra fötter och de två halvorna som bildas är förhållandevis 

kongruenta. 

Spegelsymmetri: Figuren i sig själv eller hela figuren speglas i en symmetrilinje.  
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Rotationssymmetri: Samma form upprepas runt samma punkt och som exempel kan 

kronbladen i en blomma nämnas. 

Tesselering: Det menas ett mönster som bildas när samma figur upprepas bredvid, över och 

under varandra utan att mellanrum uppstår. Det kan ses till exempel på ett schackbräde där det 

svarta och vita kvadraterna inte lämnar någon yta som måste fyllas med hjälp av en annan 

figur. 

Visuell-spatiala relationer: Med visuell menas ”via ögonen” och spatialt är att uppfatta 

rummet, former och förhållande i rummet. Så visuellt-spatiala relationer är hur personen ser 

och uppfattar omgivingen. 
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3. Bakgrund  
Det här kapitlet presenterar först resultatet av granskningen som gjorts av kursplanerna, se 

Bilaga 1 för fullständig granskning, sedan följer teorin för arbetet. Bakgrunden beskriver både 

symmetri- och geometriundervisning i grundskolan samt matematikundersökningar som 

Sverige deltagit i. Avslutningsvis tar kapitlet upp det sociokulturella perspektivet, vilket är 

perspektivet för lärande som den här studien utgår ifrån.   

3.1. Skillnader av geometri innehållet i Lpo 94, Lgr 11 och tilläggsmaterial 

2000 

Lgr 11 är tydligare än den tidigare Lpo 94 med vilka geometriska objekt som eleverna skall få 

möta. Här nedan citeras motsvarande delar i Lgr 11 och Lpo 94 som behandlar geometriska 

objekt som elever skall kunna i slutet av årskurs 5 respektive årskurs 6.  

Citat ur Lpo 94. 

 ”Kunna känna igen och beskriva grundläggande egenskaper hos geometriska figurer 

och mönster” (Utbildningsdepartementet, 1994 s.34). 

 ”Kunna känna igen, avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska 

objekt” (ibid. s. 35). 

Citat ur Lgr 11 första citatet är för årskurs 1-3 och det andra är för årskurs 4-6. 

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

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

Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt” (Skolverket, 2011 b s. 63). 

 

 ”Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, 

cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande 

geometriska egenskaper hos dessa objekt” (ibid. s.65). 

Det framgår av citaten ovan att Lgr 11 är tydligare än Lpo 94 med vad som undervisningen 

skall ta upp. Detta genom att det finns utskrivet i kursplanen vilka begrepp som måste 

presenteras för eleverna samt anger vilka av dem som passar att undervisa om i årskurs 1-3 

respektive 4-6. Citatet från Lgr 11 tar även upp vikten av att eleverna får möta relationen 

mellan de geometriska figurerna vilket inte nämns i citatet från Lpo 94.  

Utöver den ökade tydligheten är det framför allt två områden som tolkats som tillägg i 

kunskapsområdet geometri i Lgr 11. Det första området är symmetri, vilket inte nämns med 

ord i varken Lpo 94 eller tillägget till kursplanen som kom ut 2000. Medan det i Lgr 11 nämns 

enligt detta citat ”Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan 

konstrueras” (Skolverket, 2011 b s.64). Det andra tillägget som tillkommit i Lgr 11 är vikten 

av äldre måttenheter som exempelvis fot, aln och tum.  

3.2. Litteraturbakgrund för studien 

Denna del presenterar arbetets litteraturbakgrund, det innehåller tidigare forskning samt 

matematikundersökningar. Först presenteras det vad litteraturen framhåller som bra symmetri- 
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och geometriundervisning. Detta för att symmetribegreppet ingår i samt påverkar andra 

områden inom geometrin. Geometribeskrivningen lades till för att skapa en bredare förståelse 

av symmetribegreppets påverkan på matematikundervisningen i skolan. Avslutningsvis nämns 

matematiksatsningar som Sverige deltagit i och som påverkat skapandet av Lgr 11. 

Matematiksatsningarna belyser även elevprestationer inom geometri.  

3.2.1. Geometri 

Geometri handlar enligt Skolverket (2011a) om att mäta, beskriva, känna igen och tolka 

omgivningen. Det kan ses ur såväl ett historiskt, kulturellt samt estetiskt perspektiv som till 

exempel kan återfinnas i naturen och i byggnader (ibid.). Van den Heuvel-Panhuzen 

(2004/2005) beskriver geometri och mätning som att eleverna lär sig förstå omgivningen med 

matematiska verktyg och insikter. Författaren skiljer på geometri och mätning då processen 

att lära sig dessa ser olika ut. Mätning har en mer bestämd ordning när delarna presenteras och 

är närmare räkning än vad geometrin är (ibid.). Detta förtydligas av Moor (2004/2005) som 

menar på att mätningen främst använder siffror för att beskriva saker i omgivningen till 

exempel längd och area. Geometrin däremot fokuserar främst på att skapa visuell-spatiala 

relationer samt förståelse för dessa (ibid.). Därför menar författaren att geometri inte är 

mätning och att undervisning i mätning inte är undervisning i geometri. De delar som Heiberg 

Solem, Alseth och Nordberg (2011)  ger som exempel på att det eleven skall kunna inom 

geometri är att namnge objekt, analysera figurer och beskriva dess egenskaper. Geometri 

benämns enligt författarna ofta som ett teoretiskt ämne trots att det även är praktiskt. Det 

framgår att geometri handlar om vad eleven gör, inte bara vad de säger och tänker (ibid). 

Författarna menar att den praktiska och teoretiska kunskapen ofta hänger samman och 

utveckling inom det ena området bidrar till att utveckla det andra området.  

Varför undervisa geometri? 

I denna del beskrivs varför elever i grundskolan skall kunna geometri utifrån perspektiven 

rumsuppfattning, mätning, mönster och algebra. Här framgår förmågor som eleverna avser att 

lära sig med hjälp av geometriundervisningen.  

Rumsuppfattning  

När elever i de tidiga årskurserna får beskriva saker med begrepp exempelvis höjd, längd och 

bredd lär de sig om både objekten och begreppen (Skolverket, 2011a). Vidare kan eleverna 

genom att bygga och avbilda geometriska figurer utveckla sin rumsuppfattning (ibid.). Det 

kan även ge eleverna förståelse för skala och proportionalitet, både som begrepp och hur de 

tillämpas (ibid). Rumsuppfattning kan även utvecklas då eleverna använder vanliga lägesord 

(ibid.). Moor (2004/2005) lyfter fram att mycket praktiskt i vardagen handlar om geometri, till 

exempel förstå ritningar och manualer.   

Mätning 

En grundläggande del inom geometrin är att skapa förståelse för mätning eleverna skall lära 

sig hur de använder olika mätredskap. Denna förståelse gör att eleverna kan jämföra och 

uppskatta matematiska storheter som till exempel sträcka, area och volym innan de börjar 

mäta dem med måttenheter (Skolverket, 2011a). 
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Mönster 

Mönster finns överallt, vissa uppstår genom praktisk tillverkning, andra av estetiska skäl. 

Konstnärer följer eller bryter mönster i sina konstverk och detta skapar reaktion hos 

betraktaren. Det är viktigt att eleverna får se att det finns mönster både i och utanför 

matematiken detta för är att eleverna skall upptäcka samband. Uppgifterna ska inte ha 

entydiga lösningar, då de ska stimulera kreativitet (Heiberg Solem et al., 2011). 

Algebra 

Geometrikunskaper behövs för områdena som enligt Lgr 11 heter ”Algebra” och ”Samband 

och förändring” (Skolverket, 2011a).  Matematiska mönster är en del av algebran. Vid 

inlärningen kan mönster successivt ersättas av bokstäver eller siffror, vilket då övergår i ett 

algebraiskt tänkande (ibid.). ”Kunskaper om hur mönster i geometriska mönster och mönster i 

talföljder kan konstrueras och beskrivas ger eleverna möjlighet att utveckla tankemodeller för 

hur logiska mönster byggs upp och hur man kan kommunicera kring dessa” (ibid. s.17). 

Mönstren kan vara symmetriskt växande eller uppbyggda av återkommande geometriska 

figurer. ”När eleverna utmanas att beskriva, konstruera och uttrycka mönster och talföljder på 

olika sätt, ges de möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig generellt” (ibid. s.17). 

3.2.2. Symmetri 

Symmetrikunskaper inom matematiken handlar enligt Skolverket (2011a) om förmågan att 

urskilja samt konstruera regelbundna mönster enligt vissa regler. Skolverket förtydligar att 

regelbundna mönster ofta består av symmetrier, och ger exempel på att symmetri återfinns 

både i naturen och i olika typer av konst (Skolverket, 2011a, 2013a). I rapporten framgår det 

att symmetri kan användas vid klassificering av geometriska objekt samt vid problemlösning 

av geometriska problem.  Detta gör att symmetri är ett viktigt begrepp. Alla symmetriska 

objekt har två kongruenta halvor om de viks längst en symmetrilinje (ibid.). Med kongruens 

menas att två figurer är likadana och om de läggs över varandra så fyller de ut varandra 

perfekt (Heiberg Solem et al., 2011). 

En vanlig form av symmetri är spegelsymmetri, vilket menas att ett plan eller punkt speglas i 

en symmetrilinje (Skolverket, 2011a). Spegling är enligt Heiberg Solem et al. (2011) en typ 

av kongruens. Författarna fastsäller att andra kongruenta mönster som elever får lära sig i 

grundskolan är rotation och parallellförflyttning. Spegling kan dels handla om 

kongruentspegling som avser en figur som avbildas och skapar en ny figur speglat i en linje 

(ibid.). Speglingen beskriver då en process, att spegla figuren. Författarna menar att spegling 

även kan finnas i en figur, då är figuren i sig symmetrisk och spegelsymmetrin är en egenskap 

hos figuren. Vidare kan ett symmetriskt föremål ha en eller flera symmetrilinjer (ibid.). 

Skolverket (2011a) menar att symmetri i planet innefattar symmetrier där tvådimensionella 

former ingår några exempel på detta är rotationssymmetri, likformighet och tesselering. 

Tesselering beskriver Skolverket som en yta med en form av något slag där inget i formen 

överlappar varandra eller att formen helt saknar tomrum (ibid.). Detta förtydligas av Heiberg 

Solem et al. (2011) som förklarar tesselering med att det finns former som kan upprepas och 

bygga mönster utan att mellanrum uppstår eller att de överlappar varandra. Dessa typer av 

mönster kallas tesselering och kan till exempel hittas på badrumsgolv (ibid.). 
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I en undersökning gjord av Bagirova (2012) framgår det att undervisning av symmetri i den 

tidiga grundskolan ger bra förutsättningar för att förstå studier inom geometri, kemi, fysik, 

musik och geografi. Nationalencyklopedin (NE, 2014) beskriver kortfattat hur symmetri ingår 

i geometri, fysik, kemi och biologi. Inom biologin handlar det mycket om att växter och djur 

är symmetriska (NE, 2014). Skolverket (2011a) framhåller att ett tidigt möte med symmetri i 

olika sammanhang möjliggör upplevelser av estetiska värden i matematiska mönster, samband 

och former. Genom denna typ av arbete lyfter Skolverket fram att eleverna kan utveckla 

förmågan att beskriva, tolka och generalisera olika typer av mönster. Kunskap om symmetri 

kan även öka elevers förståelse av geometriska objekts uppbyggnad (ibid.). Den mer formella 

geometrin handlar enligt Skolverket (2013a) först och främst om att kunna olika geometriska 

figurer, genom deras form och egenskaper. I denna inlärning har symmetri en central roll, 

vilket gör att det är viktigt att eleverna tidig får undervisning i begreppet symmetri. I 

diagnosmaterialet Diamant är en av de första diagnoserna inom kunskapsområdet geometri 

grundläggande symmetri (ibid.). 

3.2.3. Undervisning av symmetri i grundskolan 

Det här avsnittet tar upp symmetriundervisning samt geometriundervisning som påverkas av 

begreppet symmetri. Det presenterar sådant som nedan angivna författare tycker är viktigt att 

ta upp i undervisningen av symmetri och geometri. Här lyfts även gynnsamma arbetssätt samt 

konkret material som anses vara bra vid inlärningen av symmetri. Avsnittet är indelat i fyra 

delar: geometriska figurer, mönster, symmetri och spegling samt kultur och teknik. 

Indelningen är gjord efter symmetrins olika uttryck som beskrevs ovan. Under rubriken 

geometriska figurer ingår symmetri som en egenskap, symmetri i form av något som utförs 

reflekteras under rubriken symmetri och spegling, samt under rubriken mönster kan båda 

typerna av symmetri återspeglas. Sista avsnittet kultur och teknik fokuserar mer på 

möjligheten att kombinera symmetri med andra ämnen.  

Geometriska figurer  

Under matematikundervisningen på lågstadiet fokuseras det ofta på figurers geometriska 

namn (Heiberg Solem et al., 2011).  Namnen är viktiga att kunna för ett fortsatt lärande samt 

för att kommunicera med andra menar författarna. Kunskap om namnet på en geometrisk 

form är inte samma sak som att kunna dess begrepp, det är att kunna namnet på begreppet 

(ibid.). Detta tolkas med att en rektangel kan vara en kvadrat men en kvadrat kan inte vara en 

rektangel. Kriterierna för att en geometrisk figur ska ha formen av en rektangel kan även 

skapa formen av en kvadrat, men kvadratens kriterier är låst i sin form. Vidare skriver 

Heiberg Solem et al. (2011) att undervisningen av geometriska figurer för det mesta är bäst att 

utföra praktiskt. Det som är gynnsamt för inlärningen är att låta eleverna jobba med konkret 

material som de kan vrida och vända på, bygga ihop och ta isär (ibid.). Samtidigt som 

eleverna genom det konkreta materialet skapar sig en uppfattning hålls diskussioner kring 

figurerna och slutligen sammanfattar läraren erfarenheterna (ibid.). Genom att diskutera 

geometriska objekts klassificering underlättas det att se likheter och skillnader mellan olika 

klasser men även klassificeringens olika nivåer till exempel att en fyrhörning även kan vara 

ett parallellogram eller en kvadrat (ibid.). Van den Heuvel- Panhuizen, Veltman, Janssen och 



8 
 

Hochstenbach (2004/2005) lyfter fram att i en värld full av figurer och former har skuggor en 

viktig roll och därför är de viktiga att experimentera med. 

Tredimensionella kroppar är svårare att förstå än tvådimensionella och därför är det viktigt att 

eleverna får se och känna samt bygga dem (Skolverket, 2013a). Det är också viktigt att 

eleverna kan avbilda kropparna, exempelvis pyramider (ibid.). Moor (2004/2005) lyfter fram 

vikten av att elever har förståelsen för spatial orientering, både i omgivningen men även i 

bilder. Det är viktigt att kunna visualisera både spatiala bilder samt bilder i planet. Detta 

tolkas som att eleven ska kunna se och förstå både två- och tredimensionella bilder. 

Elever i den tidiga skolåldern bör enligt Bagirova (2012) arbeta med förståelsen för vad 

symmetri är, beskriva och urskilja symmetriska objekt från asymmetriska objekt samt lära sig 

vad en symmetrilinje är samt hur den ritas ut på lättare geometriska figurer. Författaren 

framhåller att undervisningen bör innehålla övningar där eleverna får träna på detta. Exempel 

som författaren ger på denna typ av övningar är att rita till det som saknas på en asymmetrisk 

figur för att göra den symmetrisk och markera ut symmetrilinjer i en enkel figur. Bra 

inkörsportar till symmetri och spegling som Heiberg Solem et al. (2011) tar upp är att studera 

närmiljöns hus, natur och bilder som gärna kan vara i form av konst, arkitektur eller reklam. 

Mönster 

Mönster kan bestå av en eller flera symmetrier, till exempel spegelsymmetri, 

rotationssymmetri eller parallellförflyttning där figurer eller färger upprepas kontinuerligt. 

Det sätt som ett mönster upprepas efter kallas för regel. Regeln är en abstrakt modell som är 

viktigt för matematiklärandet, det kan bidra och ge underlag för senare algebraisk förståelse. 

Geometri möjliggör naturlig undersökning av mönster som då beskrivs, uppfattas och 

uttryckas med siffror. Omvänt borde geometriska figurer användas vid arbetet med talmönster 

när det arbetas med talförståelse. Det är viktigt att eleven själv upptäcker, beskriver och 

skapar olika mönster detta för att öka förståelsen för dem. Genom denna erfarenhet kan 

eleverna sedan beskriva, hitta regeln och grundformen för olika mönster (Heiberg Solem et 

al., 2011). 

Att skapa tabeller, se Tabell 1, över sådant som framgår av uppgiften, kan underlätta för 

eleverna att hitta samband och mönster i uppgiften (Heiberg Solem et al., 2011). Samma 

uppgifter kan användas under olika skolår, det som ändras är uppgiftens fokus (ibid.). Ett 

exempel som författarna nämner på en passande uppgift är att bygga rutor av tändstickor, 

yngre elever kan konkret bygga med tändstickorna och äldre elever kan koncentrera sig på 

regler och abstrakta uttrycksformer för själva byggandet. Byggandet med exempelvis mosaik 

kan ge eleverna mer förståelse för såväl figurerna i mönstret men även för själva formen 

mönstret de bygger får (Moor, 2004/2005).  
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Tabell 1: Exempel på abstraktkonkretiseringstabell av en mönsteruppgift (Heiberg Solem et 

al., 2011 s.100) 

Nummer 1 2 3 4 5 6 … 10 

Antal 

rutor i 

figuren 

 

1 

 

4 

 

7 

 

10 

 

13 

 

16 

  

16+3+3+3+3 

Hur 

många 

treor 

har lagts 

till? 

 3 

=1x3 

3+3 

=2x3 

3+3+3 

=3x3 

3+3+3+3 

=4x3 

3+3+3+3+3 

=5x3 

  

9x3 

 

Symmetri och spegling  

Heiberg Solem et al. (2011) menar att ett viktigt redskap vid arbetet med symmetri är att vika 

papper, detta då det oavsett figurens form går att spegla alla figurer. Det är också viktigt att 

läraren sammanfattar vad som eleverna har gjort så att de lär sig det matematiska begreppet 

(ibid.). Vikten av att arbeta med papper skriver även Skolverket (2013a) och menar på att det 

skapar enkla övningar för att träna symmetri. Författarna framhåller att eleverna exempelvis 

kan arbeta med att vika papper, rita en halv fjäril vid den vikta kanten och sedan klippa ut 

den. I Skolverkets bedömningsmaterial för matematik (2013a) är symmetri en av de första 

diagnoserna inom kunskapsområdet geometri. Den diagnosen testar eleven på symmetriska 

objekt och den efterföljande diagnosen testar om eleverna behärskar spegling samt vridning 

(ibid.). 

Skapa spegling genom vikning är betydligt enklare än att konstruera speglingen själv på ett 

plant papper (Heiberg Solem et al., 2011). Därför är det i början bra om eleverna kan 

kontrollera om de har gjort rätt, genom att vika pappret menar författarna. Det underlättar 

speglingen ytterligare om symmetrilinjen är utritad och eleverna använder rutat eller ett 

prickat papper (ibid.). För att undvika att kopplingen till symmetri låses vid geometriska 

objekt är det bra att laborera med en spegel och omgivningen (ibid.). Moor (2004/2005) lyfter 

också fram att det är bra att arbeta med en spegel när eleverna lär sig spegelsymmetri. Spegeln 

kan hjälpa eleven att hitta symmetrilinjen i alla typer av plana figurer (ibid.). Van den Heuvel- 

Panhuizen et al. (2004/2005) skriver att de flesta elever är intresserade av speglar från tidig 

ålder och menar på att vem har inte rört sin spegelbild eller försökt titta bakom spegeln? Äldre 

barn slutar göra dessa saker menar författarna men de fortsätter ändå fascineras av spegeln. 

De kan istället stå och göra miner eller lyfta armar och ben (ibid.) Författarna framhåller även 

att spegeln är bra när eleverna ska lära sig sambandet spegling. Symmetrilinjen kan vara i 

figuren såväl som utanför figuren, vilket visas lätt med en spegel (ibid.).  

Låta elever inspektera legeringar är ett sätt att undervisa rotationssymmetri. Detta genom att 

gå ut på skolans parkeringsplats och låta eleverna fotografera rotationssymmetrier som de 

hittar. Eleverna kan sedan granska samt diskutera bildernas olikheter samt likheter och 

skillnader i rotationssymmetrierna som fotograferats (Hancock, 2007).  
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Kultur och teknik 

Kultur är något som enligt Moyer (2001) går utmärkt att inkludera i symmetriundervisningen. 

Detta genom att studera kulturella föremål som exempelvis filtar, keramik och byggnader för 

att se om de innehåller symmetriska mönster (ibid.).  

Falba och Williams (1998) lyfter fram att det finns fördelar med att använda datorprogram 

som är kvalitativa, kreativa och medför interaktion av användaren vid inlärning av geometri. 

Kober (1991, refererad i Falba och Williams, 1998) menar att elever med 

inlärningssvårigheter kan ha svårt för visuell-spatiala relationer vilket Fabla och Williams 

(1998) menar att datorn kan vara ett hjälpmedel för att öva denna förmåga. Det framgår att 

geometriundervisningen av olika anledningar blir bortprioriterat i undervisningen (Heddens & 

Speer, 1997 refererad i Falba & Williams, 1998). Dataprogrammet som Falba och Williams 

(1998) testar och beskriver i sitt arbete heter ”Mirror Symmetry”. Det är utgivet av Tenth 

Planet Explorations och i programmet kan eleverna träna på begreppet spegelsymmetri. 

Författarna menar att dataprogrammet tränar symmetri med objekt ur verkligheten. Eleverna 

lär sig symmetri genom att laborera och lösa problem. De kan använda video, ljud, musik, 

färg, grafik och animationer. Programmet medför även valmöjligheter för eleverna samt att de 

direkt kan få hjälp av programmet (ibid.). Van den Brink och Boor (2004/2005) framhåller 

datorn som en viktig del i geometriundervisningen då den öppnar nya tillämpningssätt inte 

minst då datorn har öppnat upp en virtuell värld. Datorn kan inte låta eleverna ta i figurerna 

men den erbjuder en tvådimensionell värld där tredimensionella objekt kan granskas, testas 

och undersökas (ibid.). Två aspekter som författarna lyfter fram vid arbete med dator är 

möjligheten att rotera figurerna samt att figurerna är ritade så att de ser tredimensionella ut. 

Detta medför att eleverna får möjlighet att träna på sin visuell-spatiala förmåga på ett sätt som 

är svårt att gestalta utan datorn som redskap i undervisningen.      

3.3. Matematikundersökningar 
Här nedan presenteras några testresultat av undersökningar som bedrivits i ämnet matematik 

som Sverige har deltagit i. Dessa undersökningar har påverkat och ligger till grund för den 

kursplansförändring som genomförts i Lgr 11 (Skolverket, 2011a). Forskning är av både 

internationell och nationell karaktär och det är framför allt geometriska resultat som 

redovisas. Undersökningarna tittar inte bara på matematikkunskaper utan även på 

matematikundervisning samt elevernas upplevelser av matematik. 

3.3.1. Nationella utvärderingen av matematikundervisningen (NU-03) 

Kunskapsresultaten för matematik har försämrats sedan 1992 (Skolverket, 2003). Antalet 

svagpresterande elever har ökat och högpresterande elever har minskat både för årskurs 5 och 

årskurs 9 (ibid.). Samtliga matematikuppgifter löstes mer korrekt 1992 än vad de gjorde 2003 

(ibid.). Resultaten från nationella prov i matematik för årskurs 9 mellan åren 2001- 2003 

visade bland annat på att 20 % av eleverna bedömdes att sannolikt inte klara målen för 

geometri (ibid.). Bedömningen som gjordes för årskurs 5 i samma ämne var att eleverna som 

sannolikt kom att klara geometriavsnittet låg över 80 % men det bedömdes samtidigt att 30 % 

inte skulle klara alla områden i matematiken. Dessa siffror säger inte hur många som i 

slutändan klarade målen.  Avslutningsvis tar undersökningen upp att det är svårt att mäta 

begreppsförståelse, kommunikation samt argumentation, men att inget tyder på att 
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”Kunskaperna i matematik kompletteras av kunskaper om matematik”(Skolverket, 2003 s.54). 

Detta tolkas som att det undervisas hur eleven skall göra något i matematiken men inte varför 

de ska göra så. 

3.3.2. Programme for International Student Assessment (PISA) 

Att jämföra utbildningssystem ur ett globalt perspektiv är viktigt i och med att samhällen blir 

mer och mer globaliserade. Denna jämförelse försöker Organisation for Economic Co-

Operation and Development (OECD) åstadkomma med PISA-test. Dessa test utförs vart 

tredje år och senaste testet genofördes 2012. PISA-testet undersöker 15 åringars kunskaper ur 

perspektivet hur de sannolikt kommer att klara sig i dagens samhälle. Det undersöker även 

elevers läsförståelse, matematik- och naturvetenskapskunskaper. Varje gång PISA-testet 

utförs är ett av dessa ämnen huvudområde, 2012 var det matematik. Förra gången som 

matematik var huvudområde var 2003. Det deltar över 60 länder i dessa tester (Skolverket, 

2013b). 

Resultatet från PISA (2012) visade att svenska elever presterade under genomsnittet i 

undersökningen. Det visade även att jämfört med tidigare prov har resultaten blivit sämre och 

att Sverige är det land där resultaten försämrats mest. De elever som skrev provet 2012 följde 

läroplanen från 1994.  De områden där eleverna presterade de lägsta snittpoängen var i Rum 

och Form samt Förändring och samband. Rum och form är den del som avser geometri och 

mätning, den delen innefattar exempelvis mönster, objekts egenskaper och perspektiv. Då 

testresultaten har försämrats i samtliga ämnen och områden samt att orsakerna till det 

försämrade resultatet är många, borde orsakerna därför i första hand sökas på systemnivå 

(Skolverket, 2013b). 

3.3.3. Trends in mathematics and science study (TIMSS) 

TIMSS är en internationell studie som genomförs vart fjärde år i årskurs 4 och i årskurs 8. 

Den undersöker elevernas kunskaper i matematik och No-ämnena. Den organisation som står 

bakom testet är International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

(IEA) och testet har i skrivande stund genomförts fem gånger 1995, 1999, 2003, 2007 samt 

2011. TIMSS-studien kan användas dels för att se hur elever presterar såväl nationellt som 

internationellt men även hur undervisningen bedrivs globalt. Studien redovisar vad elever 

tycker om ämnet, deras erfarenheter samt förutsättningar. Därför tittar studien utöver 

elevkunskaper även på organisationen, undervisningen, vilken situation eleven har samt 

vilken inställning de har till ämnet. TIMSS-testet som utförs är främst en studie för global 

skolutveckling (Skolverket, 2013c). 

Resultatet från TIMSS-testet 2011 visar att Svenska elever i årskurs 4 har ungefär samma 

snittpoäng som 2007 och att snittpoängen för årskurs 8 har försämrats ytterligare (Skolverket, 

2012). Mellan 1995 och 2011 har snittpoängen sänkts med 55 poäng (ibid.). Försämringen av 

provresultaten var som mest markant mellan 1995 och 2003, men resultatet från 2011 visar 

även det att de ligger en bit under det nationella medelvärdet. Det är inte poängen i sig som är 

alarmerande utan att Sverige är ett av ett fåtal länder som har ett genomgående försämrat 

resultat. Det har även visat sig att den kunskapsutveckling som eleverna gör mellan årskurs 4 

och årskurs 8 är sämre jämfört med andra länders kunskapsutveckling (Skolverket, 2013c). 
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De områden där snittpoängen var lägst från provet för elever i årskurs 4 var Geometriska 

former och mått samt Taluppfattning och aritmetik. För eleverna i årskurs 8 var det uppgifter 

om Geometri som hade lägst snittpoäng tätt följt av Algebra. Snittpoängen för 

geometriuppgifter har märkbart försämrats från 2007 till 2011 för elever i årskurs 8 

(Skolverket, 2012). 

3.3.4. Matematikundervisning som framkommit av undersökningarna 

Undervisningen av matematik i Sverige har enligt Skolverket (2013c) genom undersökningen 

TIMSS visat sig vara styrd av läroboken och läraren går och hjälper var och en. Skolverket 

framhåller att testerna även visar på att ytterst lite helklassundervisning bedrivs samt att den 

inte varieras. Detta individuella lärande stödjer inte Skolverket då det kräver eget ansvar 

(ibid.). Detta tar även Skolverket (2003) upp som menar att kommunikation hade fått en ökad 

betoning i Lpo 94, men detta verkar inte ha nått ut i undervisningen. Tvärtom framställs det 

enligt Skolverket som att undervisningen är mer isolerad nu än 1992, läraren hjälper en elev i 

taget och helklassgenomgångarna har minskat. Vanligaste arbetsformen är självständigt arbete 

i matteboken (ibid.). 

Rapporterna och analyserna av elevernas kunskaper har slutligen visat på att eleverna behöver 

utveckla bättre kunskaper inom specifika områden inom matematiken. För de yngre eleverna 

handlar det bland annat om att de behöver utveckla bättre förståelse för de fyra räknesätten. 

För elever i alla årskurser handlar det om att de behöver utveckla bättre kunskaper om 

matematiska begrepp samt bättre kunskaper inom algebra och geometri (Skolverket, 2011a).  

Undersökningen NO-03 visade att majoriteten av elever ser en mening med att lära sig 

matematik (Skolverket, 2003). Eleverna tycker dock att det är svårt och rätt tråkigt med 

matematik i förhållande till andra ämnen i skolan (ibid.). De orkar inte prestera sitt yttersta 

och en del elever tycker att det är mycket som är irrelevant av det som de får lära sig i ämnet. 

Både elever som tycker att uppgifterna är för lätta samt elever som tycker att de är för svåra 

har ökat jämfört med undersökningar från 1992 (Skolverket, 2003). 

3.4. Sociokulturellt perspektiv 

Denna del beskriver det valda perspektiv på lärande som den här studien lutar sig mot. Då det 

är svårt att koppla denna undersökning till en lärandeteori valdes det att förankra litteraturens 

arbetssätt i ett passande inlärningsperspektiv.  

Dysthe (1996) beskriver kunskap som en allmän definierad sanning. Språkets roll vid 

inlärning skiljer sig beroende på vilken kunskapssyn som följs (ibid.). En hierarkisk 

kunskapssyn ger språket form och uttryck, medan med en konstruktivistisk kunskapssyn 

skapas kunskapen genom språket (ibid.). Skillnaden mellan monologisk och dialogisk 

förståelse är att den monologiska kopierar någon annans ord och kunskap och den dialogiska 

förståelsen är aktiv och integrerande (ibid.).  

Det finns inte en entydig sociokulturell teori menar Dysthe (2003) utan det finns flera olika 

inriktningar på ett sociokulturellt perspektiv. Ett sociokulturellt perspektiv bygger enligt 

Dysthe (2003) på ett konstruktivistiskt perspektiv där samarbetet i en kontext skapar kunskap. 

Det som är avgörade för att ett lärande ska ske är därför interaktion samt samarbete (ibid.). 
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Avgörande aspekter för lärande som Dysthe (2003) lyfter fram är att inlärning är: situerat, 

främst socialt, distribuerat, medierat, deltagande i en praxisgemenskap samt att språket har en 

grundläggande roll i lärandeprocesserna. Det sociokulturella perspektivets ursprung går att 

koppla till Vygotskijs, Deweys, Meads och Bakhitns syn på lärande menar författaren. 

Perspektivet bygger dels på det som Dewey och Mead menade med att kunskap skapas genom 

praktiskt görande, där människor samverkar med varandra (ibid.). Denna syn på inlärning som 

Dewey och Mead hade grundar sig i en pragmatisk kunskapssyn (ibid.). Interaktion samt 

samverkan mellan individer står även Vygotskij och Bakhitin för (Dysthe, 2003). Sälsjö 

(2000) skriver att Deweys syn på lärande grundar sig i mänsklig verksamhet. Författaren 

menar att Dewey ansåg att praktiska saker som sker i vardagliga händelser som både är 

kommunikativa samt fysiska är mycket mer givande än formell undervisning. Dewey menade 

att lärande är sammanknutet med ett samhälleligt samanhang och kan inte skiljas från det 

(Dysthe, 2003). Claesson (2007) menar att den sociokulturella inriktningen kan sägas ha 

grundats av Vygotskij. Detta då Vygotskij utgick från att individens lärande hängde samman 

med dess omgivning samt att utveckling och inlärning inte gick att skiljas åt (ibid). Vygotskij 

lyfte även språkets betydelse för lärandet (ibid.).  

Kunskap är beroende av den kultur som den är del av samt språket i den kulturen (Dysthe, 

2003). Kunskap existerar inte i vakuum menar författaren utan skriver att det krävs en 

kontext. Det behövs alltså en kultur samt en förmedlare som ofta utgörs av språket mellan 

individer för att kunskap skall existera (ibid.). Claesson (2007) menar att en person som växt 

upp på landet och som sedan åker in till storstaden troligen känner sig ovan och inte riktigt vet 

hur den ska bete sig i den nya miljön. 

Dysthe (2003) menar att lärande sker genom individens deltagande samt genom deltagarnas 

samspel. Detta förtydligar författaren med att lärande har med individers relationer i deras 

omgivning att göra. Grundläggande element för inlärning är därför språket samt 

kommunikationen mellan individer (Dysthe, 2003). Balansen mellan individen och det sociala 

samspelet är avgörande för lärandemiljön (ibid.). Detta för att lärande sker inte enbart i 

huvudet, utan påverkas även av omgivningen (ibid.). Claesson (2007) beskriver detta med att 

lärande sker genom att delta i ett sammanhang. Först är mycket nytt men allteftersom lär sig 

personen alltmer (ibid.). I sociokulturella sammanhang beskrivs lärande ofta som en cirkel, 

där experter befinner sig i mitten medan nybörjare startar vid kanten och rör sig inåt, allt 

eftersom att kunskap erhålls (Claesson, 2007). 

Säljö (2000) menar att hur inlärning sker är nära knutet till hur människor tänker samt agerar i 

allmänhet. För att beskriva lärande, utveckling och reproduktion av kunskaper kallar 

författaren det för sociokulturellt. Med det menas att samspelet mellan individ och kollektiv är 

i fokus (ibid.). Verktyg och redskap har en teknisk och speciell betydelse i ett sociokulturellt 

perspektiv (ibid.). Det innebär att de resurser som finns att tillgå i samhället som är av fysiskt 

och intellektuell karaktär används för att förstå omgivningen samt för att leva i den (ibid.). 

Människan har enligt författaren löst många av dess brister med sociokulturella redskap så 

som att uppfinna hjälpmedel i dess vardag. Körling (2011) beskriver den sociokulturella 

inriktningens syn på lärande som Claesson (2007) gestaltat i en cirkel. Exemplet Körling 

(2011) beskriver handlar om att lära sig spela ett spel. Det framgår i exemplet att kulturen har 
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en viktig roll, där tradition att spela spelet återkommer (ibid.). För att delta i spelet, vilket 

tolkats som att nybörjaren ställer sig på kanten av inlärningscirkeln Claesson (2007) beskrev, 

menar Körling (2011) att nybörjaren behöver ha tillräckligt med information om spelregler för 

att spelet skulle kunna starta. Författaren framhåller att fel samt ändringar av drag på grund av 

nybörjarens okunskap är tillåtet, men att spelet fortfarande är allvarligt spelat. Redskap som 

krävs för att lära sig spelets regler är själva spelet samt entusiastiska spelare som kan reglerna 

(ibid). Relationen mellan de erfarna spelarna samt nybörjaren är avgörande, de ska väcka 

intresset för att lära sig spelets regler samt inkludera nybörjaren i spelet (ibid). Nybörjaren 

deltar från början i spelet tillsammans med en annan spelare som agerar lärare, nybörjaren får 

då känna ansvar men får samtidigt vägledning av läraren (ibid.). Att spelet spelas 

återkommande i kulturen medför att nybörjaren får repetera reglerna, fortfarande med stöd av 

läraren som uppmanar nybörjaren att hålla koll på vad andra spelare gör samt hur de reagerar 

på dragen som nybörjaren själv utför (ibid.). När nybörjaren har tillräckliga kunskaper om 

spelets införs utmaningen att spela själv, fast med öppna kort så att alla som spelar kan hjälpa 

till och ge sin kunskap (ibid.). Under varje spelomgång ökar nybörjarens självständighet 

menar författaren och målet att bli en spelare närmas. Detta tolkas som att nybörjaren lämnat 

cirkelbågen och rör sig inåt i cirkeln mitt. Körling (2011) framhåller att det även vid egen 

läsning sker ett utbyte av kunskap, det inträffar mellan författaren och läsaren. Läsaren kan 

diskutera och sätta ord på texten, antingen själv genom att rita och dra streck i boken samt 

skriva i dess marginaler eller genom att diskutera den med andra (ibid.). 

Den sociokulturella inriktningen har ingen tydligt bild av hur människor uppfattar saker, utan 

den fokuserar mer på själva inlärningen som sker i sammanhanget, i kommunikationen och i 

den omgivande kulturen (Claesson, 2007). En sociokulturell utgångspunkt för hur inlärning 

sker är att titta på hur resurser tillägnas för att lösa intellektuella samt praktiska projekt inom 

kulturen och dess omgivning (Säljö, 2000). Kunskaper och färdigheter erhålls genom 

interaktion med andra människor i ett samhälle, där insikter och handlingsmönster byggts upp 

under generationer (ibid.). Kommunikationen mellan människor gör att kunskapen från olika 

generationer bevaras samt används (ibid.). Författaren menar att hur människor lär sig saker är 

ointressant, det intressanta är vad som människorna lär sig av de samspel som de deltar i. Ur 

ett sociokulturellt synsätt är lärande i sig inte ett problem (ibid). Författaren menar att 

problemet är skapandet av gynnsamma lärandesituationer. Språket är ett viktig redskap för 

lärandet, dels för att föra kunskap vidare men också för att bearbeta det som upplevs (ibid.). 

Viljan att lära påverkas av många faktorer, om kunskapen upplevs som meningsfull är det 

gynnsamt för inlärningen (Dysthe, 2003). Både hemmiljön och klassen påverkar en persons 

vilja till att lära (ibid.).  
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4. Metod 
I det här kapitlet kommer undersökningens utgångspunkt samt genomförande presenteras. 

Detta genom att beskriva studiens metodansats, undersökningstyp, insamlingsmetod, arbetets 

urval, insamling av data, dess genomförande samt arbetets reliabilitet och validitet.   

4.1. Metodansats  

Det brukar talas om två olika angreppssätt när en undersökning genomförs, dessa är deduktiv 

respektive induktiv metodansats (Holme & Krohn Solvang, 1991/1997).  Författarna förklarar 

att en deduktiv metodansats har ett bevisande förhållningssätt där en ställd hypotes testas med 

en empirisk undersökning. Detta gör att denna typ av studie aldrig kan omformuleras under 

arbetets gång eller ge mer svar än vad som från början efterfrågades (Holme & Krohn 

Solvang, 1991/1997). En induktiv metodansats beskriver författarna som upptäcktens väg. 

Detta tolkas som att studien inte har ett klart undersökningssyfte när undersökningen startar, 

utan det hittas under arbetets gång. Saunders, Lewis och Thornhill (2009) förklarar skillnaden 

på en deduktiv och en induktiv metodansats. En deduktiv metodansats innebär att 

undersökningen som genomförs har en hypotes som ska testas till skillnad mot metodansatsen 

induktion där tester utförs för att kunna ställa en hypotes (ibid.). Av Tabell 2 framgår den 

uppdelning som Saunders et al. (2009) gjort mellan en deduktiv och en induktiv metodansats. 

Karaktäristiska drag för en deduktiv metodansats är att den ofta används vid vetenskapliga 

studier, att den för det mesta använder kvantitativa undersökningsmetoder och att utfallet är 

mätbart (ibid.). En induktiv metodansats använder ofta kvalitativ data för att undersökningen 

ska få en djupare förståelse samt att en mer flexibel struktur används (ibid.). Författarna 

framhåller dock att det går att kombinera de olika metodansatserna så att undersökningen är 

både deduktiv och induktiv. 

Denna undersökning utgick från en deduktiv metodansats då syftet med undersökningen var 

givet och det gick inte att ändra allt eftersom studien fortskred. Studien sökte ytlig 

information från flera lärare och var därmed inte intresserad av detaljerad och djupgående 

information av några få lärare. Behovet att kombinera de nämnda metodansatserna fanns inte i 

denna undersökning då alla punkter som detta arbete berörde, se Tabell 2, finns under 

rubriken deduktiv metodansats. 
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Tabell 2. Major differences between deductive and inductive approaches to research 

(Saunders et al., 2009 s.127) 

Deduction emphasises  Induction empahises 

 Scientific principles  

 Moving from theory to data  

 The need to explain casual relationships  

between variables  

 The collection of quantitative data 

 The application of controls to ensure 

validity of data  

 The operationalisation of concepts to 

ensure clarity of definition  

 A highly structured approach  

 Researcher independence of what is 

being researched  

 The necessity to select samples of 

sufficient size in order to generalise 

conclusions  

 Gaining an understanding of the 

meanings humans attach to events  

 A close understanding of the research 

context  

 The collection of qualitative data  

 A more flexible structure to permit 

changes of research emphasis as the 

research progress  

 A realisation that the researcher is part of 

the research process 

 Less concern with the need to generalise  

 

4.2. Undersökningstyp 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka arbetssätt som används i 

symmetriundervisningen samt om undervisningen av symmetri hade utvecklats i och med att 

det ordagrant står med i Lgr 11 för matematik, vilket det inte gjorde i Lpo 94. Detta syfte 

preciserades i frågeställningarna som lyder: vilka arbetssätt ingår i undervisningen av 

symmetri i årskurs 1-6? och har undervisningen av symmetri ändrats i årskurs 1-6 i och med 

Lgr 11?  Svenning (2003) skriver att frågor som exempelvis hur lång tid? och hur stor del? 

kallas för deskriptiva eller beskrivande frågor. Denna typ av frågor har syftet att ge en enkel 

beskrivning menar författaren. En explanativ insamlingsmetod förklarar hur saker hänger 

ihop, samverkar och påverkar varandra (ibid.). En problemformulering där tillräckligt med 

fakta finns för att kunna skriva en reell frågeställning med faktiska förhållanden brukar 

resultera i att undersökningstypen bli av deskriptiv karaktär (ibid.). Sverke (2004) förklarar 

detta med att om finns det kunskap angående det som studien undersöker blir 

frågeställningarna ofta av beskrivande karaktär (Sverke, 2004). Tabell 3 beskriver sambandet 

mellan referensramen, syftets formulering och undersökningstyp.  

Denna undersökning använde sig av en deskriptiv undersökningstyp, vilket innebar att svaren 

som studien gav var enkla beskrivningar av symmetriundervisningens utveckling samt att den 

fastställde de arbetssätt som används i undervisningen.  
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Tabell 3. Problemformuleringsnivåer och undersökningstyp Svenning, (2003 s. 35) 

Referensram Formulering Undersökningstyp 

1. Lösa föreställningar om 

undersökningsobjektet 

och dess egenskaper  

Tema Explorativ 

2. Kan definiera ingående 

begrepp 

(begreppsschema)  

Frågeställning Deskriptiv 

3. Har klara föreställningar 

om de olika empiriska 

sambanden mellan olika 

begrepp 

(begreppsmodell) 

Hypotes Hypotesprövande 

 

4.3. Insamlingsmetod  

En kvantitativ insamlingsmetod är mer strukturerad och formaliserad än en kvalitativ 

insamlingsmetod som i sin tur är mer förstående (Holme & Krohn Solvang, 1991/1997). Detta 

förtydligar författarna med att en kvalitativ insamlingsmetod ger en djupare förståelse av ett 

komplext undersökningsområde. En kvantitativ insamlingsmetod är mer kontrollerbar för 

forskaren och den klargör det som är av intresse för undersökningen som genomförs (Holme 

& Krohn Solvang, 1991/1997). Enligt Trost (2005, 2012) kan det förenklat sägas att 

undersökningar som använder siffror är kvantitativa. Författaren förtydligar detta med att om 

undersökningen använder ord som längre, fler och mer så använders sannolikt en kvantitativ 

insamlingsmetod. Sverke (2004) skriver att en kvantitativ undersökning ofta vilar på en tydlig 

grund. En kvantitativ undersökning kan enligt Svenning (2003) ge fakta om olika saker i lika 

stor utsträckning som kvalitativa undersökningar. De kan även ge upphov till kontroverser 

och alternativa tolkningar (ibid.). Det som en kvantitativ undersökning inte kan ta reda på är 

varför svaret blir som det blir, vilket en kvalitativ undersökning kan (ibid.). Detta beror på att 

den kvantitativ undersökning saknar detaljerad information (ibid.). Författaren förklarar detta 

med att hårddata brukar sägas vara mer precis än mjukdata, som i sin tur är mer sensibel. 

Hårddata kan ge svar på hur många men sällan eller aldrig på varför (ibid.). Kvantitativa 

undersökningar framhålls ofta som bättre än kvalitativa trots att det inte alls behöver vara 

fallet menar Trost (2012). Författaren framhåller att dessa undersökningar går att kombinera 

samt att de är lika mycket värda. Svenning (2003) skriver att det är svårt att skilja kvantitativa 

och kvalitativa modeller åt. Valet gällande om undersökningen ska använda hård- eller 

mjukdata får undersökningens frågor avgöra, se Tabell 4 (ibid.). Om undersökningen ska ta 

reda på hur ofta någonting utförs eller hur många respondenter som gör den efterfrågande 

saken då kan en kvantitativ studie genomföras (Trost, 2012). Har studien istället syftet är att 

förstå varför någonting sker eller hitta ett mönster så är en kvalitativ insamlingsmetod att 

föredra (ibid.). För att en kvantitativ undersökning skall gå att genomföras krävs det att den 

empiriska grunden är riktig (Svenning, 2003). Ingår det ett felaktigt prov i analysen äventyras 

undersökningens resultat (ibid.). 

Denna undersökning använde främst hårddata och en kvantitativ insamlingsmetod. Detta för 

att undersökningens syfte och frågor kunde besvaras med hjälp av den insamlingsmetoden. 
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Tabell 4. Sammanfattning av hårddata och mjukdata (Svenning, 2003 s.73). 

Hårddataundersökningar Mjukdataundersökningar 

Svar på ”Hur många?” 

Mer precisa 

Generaliserar 

Strävar efter reliabilitet 

(reproducerbart) 

Strävar efter validitet 

(att mäta det man avser?) 

 

Svarar på ”Varför?” 

Mer sensibla  

Exemplifierar 

Ej nödvändigtvis reliabilitet  

Strävar efter validitet 

 

4.4. Tvärsnittssurvey  

För att välja undersökningsupplägg för studien vägdes alla ovanstående områden in. Denna 

studie har en deduktiv metodansats som besvarats med hjälp av en deskriptiv 

undersökningstyp, där främst hårddata samlats in. Detta gjorde att valet av insamlingsmetod 

blev kvantitativ. Denna studie genomförde därför en typ av Surveyundersökning. Dessa 

karaktäriseras enligt Svenning (2003) av att de är en beskrivande eller förklarande 

undersökning av intervju- eller enkättyp, baserat på ett representativt urval. Den typ av 

Surveyundersökning som studien använde heter Tvärsnittssurvey och de karaktäriseras av att 

datainsamlingen sker vid ett tillfälle, vilket fastställer vad respondenten anser vid just det 

tillfället (Svenning, 2003; Sverke, 2004). Det går enligt Svenning (2003) att göra denna typ av 

undersökning retrospektiv genom att ställa frågor om tidigare inträffade händelser, till 

exempel har händelsen x för två veckor sedan påverkat dina nuvarande ståndpunkter?  

Retrospektiva tvärsnittsundersökningar är vanliga eftersom de är relativt billiga gentemot 

andra typer av undersökningar (Svenning, 2003). Detta trots att osäkerheten är rätt hög vid en 

sådan undersökning (Svenning, 2003). Sverke (2004) framhåller det som att 

tvärsnittsundersökningar är den vanligaste undersökningsdesignen. Författaren menar att 

denna undersökningstyp lämpar sig bra när undersökningen söker beskrivande svar. 

4.5. Urval  

Med population menas enligt Holme och Krohn Solvang (1991/1997) alla enheter som 

undersöknigen vill ha information om. Saunders et al. (2009) framhåller att i vissa fall kan 

hela populationen undersökas, det är ifall populationen är av lagom storlek. Det går dock inte 

alltid att undersöka hela populationen, författarna menar att det då går att använda sig av ett 

urval ur vald population.  

Hur stort ens urval skall vara är viktigt att fastställa även om det är svårt att svara på vad som 

är ett rimligt antal (Trost, 2012). Författaren menar att en tumregel är att desto större urval 

desto säkrare är det att populationen speglas i undersökningen. Urval kan enligt Saunders et 

al. (2009) vara slumpmässiga eller icke slumpmässiga. Slumpmässiga urval betyder att det är 

slumpen som avgör vilka som tillfrågas inom populationen medan inom icke slumpmässiga 

urval är det ett subjektivt urval som sker (ibid.). Författarna framhåller att det är viktigt för 

undersökningen att rätt målgrupp undersöks, det är för att säkerhetsställa att svaren blir 

korrekt.  
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Denna undersöknings population utgörs av lärare som undervisar i årskurs 1-6 i Luleå 

Kommun. Avgränsning gjordes i och med att kontakt togs med en matematikutvecklare vid 

Barn och Utbildningsförvaltningen vid Luleå Kommun. Undersökningen använde sig av ett 

icke slumpmässigt urval då det dels inte fanns möjlighet att erhålla svar från alla i 

populationen och eftersom det bara fanns kontaktinformation till några av dem. Denna typ av 

urval kallas för bekvämlighetsurval och det menas att undersökningen vänder sig till de i 

populationen som det redan finns kontakt till (Saunders et al., 2009; Trost, 2012).  

4.6. Insamling av data  

I en empirisk undersökning kan man samla in data själv eller arbeta med andras redan 

insamlade data (Svenning, 2003). Primärdata har samlats in för studien och sekundärdata har 

samlats in av andra, se Tabell 5 (ibid.). Denna undersökning använde sig av både speciellt 

insamlat material och allmänt material.  

Tabell 5. Datakällor (Svenning, 2003 s. 100) 

Datakällor 

Speciellt insamlat material Allmänt material 

 Observationer 

 Intervjuer och enkäter 

 Dokumentanalyser 

 Innehållsanalyser 

 Annat material 

 Off. Material  

 Statistik  

 Utredningar 

 Databaser 

 Internet 

 Annat material 

 

4.6.1. Allmänt material 

Arbetet startade med en litteraturstudie där tidigare material som kunde vara av intresse för 

denna studie granskades. Det material som har använts till litteraturstudierna var officiellt 

material som främst var publicerat på internet men även en del faktaböcker kom att ingå. Det 

som var intressant för studien var fakta om geometri, symmetri samt matematikundervisning. 

Även betydande statistikundersökningar inom dessa områden var av intresse.  

Svenning (2003) tar upp problem förknippat med litteraturstudier vilka är att det kan vara 

svårt att hitta relevant fakta och att välja lämplig litteratur. Det kan även vara problem med att 

koppla ens undersökning till tidigare forskning samt att det i början kan vara svårt att veta om 

ens studie kommer att bidra till det som gjorts i området (ibid.). 

4.6.2. Speciellt insamlat material  

Det som är speciellt insamlat för denna studie är en enkät samt en innehållsanalys. Här nedan 

beskrivs dessa delar mer ingående.  

Innehållsanalys  

Genom att jämföra kursplanerna i matematik från Lpo 94 och Lgr 11, se Bilaga 1, samt 

tilläggsmaterial som kom ut 2000, skapas en förståelse för vilka tillägg som gjorts inom 

geometrin i Lgr 11. Av de förändringar som noterades valdes det i denna studie att titta 

närmare på symmetriundervisningen. 
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Enkät 

Vid en enkätundersökning är det många faktorer som ska tas hänsyn till menar Trost (2012). 

Faktorer som författaren nämner är undersökaren, respondenterna, uppdragsgivare, 

datorprogrammet, datorn och arbetsplatsen. Frågorna i den här undersökningen har skickats ut 

via mail där respondenterna kunde besvara enkäten direkt på datorn, se Bilaga 2. Detta kallar 

Gatarski (2004) för en e-metod. Med e-metod avser författaren en metod där datorbaserade 

verktyg har en central roll i undersökningen. Denna e-metodologi innefattar en rad nya 

verktyg, metoder samt fenomen som baseras på modern datorteknologi (ibid.). Vid 

utformningen av en e-postenkät ska vissa saker tänkas på som att, ha personliga utskick till 

varje respondent, skicka påminnelse med enkäten bifogad, informationen för enkäten ska vara 

kort samt att börja själva enkäten med en lättbesvarad fråga (ibid.). Fördelen med e-

postenkäter är att båda parter inte behöver delta samtidigt som dialogen genomförs utan de 

kan göra det när det passar dem (ibid.) Denna enkät uppfyllde alla kraven utom de första då 

enkäten skickades ut i massutskick. 

För att försäkra att frågorna var korrekt formulerade har tre personer läst igenom dem och de 

kunde komma med synpunkter, där ibland handledaren för detta arbete. Programmet som 

användes för enkäten heter EvaSys som finns på Luleå tekniska universitet och det var via 

datasektionen vid Luleå tekniska universitet som möjligheten att använda det programmet 

gavs. Enkäten lades ut på en hemsida och kunde nås genom en länk respondenterna fick via 

mail. Enkäten låstes inte till varje mailadress och det innebar att respondenterna rent tekniskt 

skulle kunna ha svarat på enkäten flera gånger. Trots att reliabiliteten för enkätsvaren i och 

med detta blev mer osäkra gjordes detta val. Detta för att det vid tidpunkten för 

enkätutformningen var det oklart hur många mailadresser som fanns att tillgå. Sannolikheten 

att någon skulle svara flera gånger bedömdes som låg.  

Enkätlänken skickades ut tre gånger till de 28 lärare som stod med på erhållen maillista under 

en tidsperiod på 4 veckor med start i mitten av januari 2014. Det valda startdatumet för 

utskicket hade att göra med att mailadresserna inte fanns att tillgå förrän i början av januari. 

Att tidsintervallet sträcker sig till enbart fyra veckor har att göra med att arbetet skulle vara 

klart till den 3 mars 2014.  

4.7. Genomförande 

Arbetet startade med en omfattande litteraturstudie för att införskaffa den 

bakgrundsinformation som behövdes för att kunna bestämma undersökningens karaktär samt 

tillvägagångssätt. Därefter följde en period där undersökningsfrågorna formulerades och 

bearbetades samt att en plan över rapportskrivande fastlades. Enkäten skickades ut och 

rapportskrivandet fortskred. I slutskedet har arbetet främst korrekturlästs. För att på ett mer 

detaljerat sätt följa arbetsprocessen, se Bilaga 3 Arbetsschema.   

Den tid som fanns att tillgå för denna undersökning var 15 hp vilket motsvarar 10 veckors 

heltidsjobb. Det här arbetet startade hösten 2013 och kom att avslutas i våren 2014. 
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4.8. Etik och Juridik 

Den viktigaste regeln för forskning vad gäller etiska regler är att undersökningen inte får 

skada någon, varken enskild person eller grupp (Henriksson & Månsson, 1996). 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra huvudkrav en studie kan följa för att skydda 

respondenters identitet. Dessa krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). Kraven kan sammanfattas med att de som 

undersöks ska veta syftet med undersökningen, själv välja om de vill delta i den och att 

konfidentiella uppgifter som undersökningen erhåller inte lämnas ut samt att de uppgifter som 

samlas in enbart får användas för angiven undersökning (ibid.). Det är viktigt i 

datainsamlingsmetoder av e-metodkaraktär att människors rättigheter vad gäller personlig 

integritet beaktas (Gatarski, 2004). Denna undersökning har tagit hänsyn till detta. 

Respondenterna kunde läsa samtliga frågor innan de valde om de ville besvara dem. De som 

fick enkäten skickad till sig informerades i vad undersökningen handlade om. Lärarna som 

deltog i undersökningen var anonyma. Uppgifterna kommer inte att användas till andra 

ändamål, vilket gör att vetenskapsrådets (2002) krav för att skydda de som deltagit i 

undersökningen uppfylls.  

Gatarski (2004) nämner att det finns mycket information på internet, men att allt inte är 

godkänt att använda. Detta arbete har därför enbart använt källor från kända organisationer 

eller källor som gått att nås via universitetets länkade sökmotorer där källhänvisnings hjälp 

fanns.   

4.9. Reliabilitet och validitet 

I den här delen beskrivs studiens trovärdighet samt dess säkerhet. Detta sker utifrån 

aspekterna sammankopplingen mellan teorin och empirin, resultatet som undersökningen gav 

samt studiens inre och yttre validitet. 

4.9.1. Teorin och empirin 

Enligt Svenning (2003) menas validitet huruvida undersökningens syfte med säkerhet har 

undersökts. Författaren menar även att det kan vara svårt att koppla samman teorin med 

empirin, men att forskningen är meningslös utan denna sammankoppling. Holme och Krohn 

Solvang (1991/1997) skriver att validiteten för ens arbete är beroende av att det som 

undersökningen mätt stämmer överens med dess syfte.  

Denna studie har undersökt vilka arbetssätt som används vid symmetriundervisning samt om 

det har skett någon förändring av symmetriundervisningen i och med att det i Lgr 11 står att 

symmetri skall arbetas med, vilket det inte gjorde i förgående kursplan (1994).   

För att svara på detta ställdes två frågor: 

1. Vilka arbetssätt ingår i undervisningen av symmetri i årskurs 1-6? 

2. Har undervisningen av symmetri i årskurs 1-6 ändrats i och med Lgr 11? 

Fråga ett besvarades med de enkätsvar som respondenterna i undersökningen angav. De 

jämfördes sedan med de arbetssätt som bakgrundslitteraturen presenterat. Den andra frågan 

besvarades enbart utifrån enkätsvaren.  
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4.9.2. Resultatets säkerhet 

Flera faktorer i en samhällsvetenskaplig undersökning kan påverka det slutgiltiga resultatet. 

Det är vanligt att mätinstrument, som exempel intervju eller enkät, är felaktigt utformade samt 

att intervjuaren eller omgivande miljö påverkar intervjusvaren. Undersökningar kan i olika 

grad spegla verkligheten beroende på hur väl de ingående faktorerna speglas. Alla ingående 

moment i undersökningen bidrar till studiens slutliga tillförlitlighet, detta kallas för 

undersökningens reliabilitet (Svenning, 2003). Det är flera parametrar som ska stämma för att 

en undersökning skall vara gynnsam och därigenom medföra en god validitet. Det finns flera 

källor som kan orsaka brister i validiteten som exempel: observationen, frågekonstruktionen, 

intervjueren samt de intervjuades öppenhet. Speciellt frågemetoderna är känsliga, de kan vara 

vagt ställda samt att frågorna kan vara felformulerade. Intervjuaren kan påverka den 

intervjuades svar samt att respondenten kanske inte är sanningsenlig av någon anledning 

(Svenning, 2003). 

Enkäten i undersökningen har på grund av det som Svenning (2003) tar upp granskats av tre 

personer innan den skickades ut, detta för att undvika otydliga formuleringar. Ett långt 

tidsintervall på fyra veckor sattes för att lärarna skulle ha gott om tid att besvara 

enkätfrågorna. De som besvarade enkäten var anonyma, vilket kan ha gjort att det 

underlättade för dem att svara sanningsenligt. 

4.9.3. Inre och yttre validitet 

Det finns både inre och yttre validitet. Inre validitet handlar om den direkta kopplingen mellan 

teori och empiri, det handlar även om arbetsupplägget samt de ingående delarna i 

undersökningen (Svenning, 2003).  Yttre validitet handlar om projektet som helhet (ibid.). Det 

har tolkats som att det ska finns ett behov av studien. Undersökningar har visat att 

matematikkunskaperna har minskat bland Sveriges elever. Det framgår att denna försämring 

behöver granskas på systemnivå. En notering som dock uppmärksammats i samtliga av de 

granskade rapporterna är att det matematikområde som är bland det lägst presterade är 

geometriområdet. Visserligen är detta område väldigt omfattande men det tyder ändå på att 

det finns ett behov av att granska geometriundervisningen och därigenom även 

symmetriundervisningen.  

Reliabilitet menas att resultatet är tillförlitligt, samma undersökning genomförd två gånger 

ska ge samma utfall (Svenning, 2003; Trost, 2012). Detta tar även Holme och Krohn Solvang 

(1991/1997) upp genom att beskriva reliabilitet som hur noggrant bearbetningen av 

undersökningen utförs. Trost (2012) skriver att reliabilitet ibland delas in i fyra områden vilka 

är kongruens, precision, objektivitet och konstans. Med kongruens avser författaren att det ska 

vara likheter i svaren på frågor som är lika. Precisionen avser hur väl svaren i datainsamlingen 

registrerats (ibid.). Författaren menar med objektivitet att om flera personer i urvalsgruppen 

svarar lika trots att de är åtskilda så visar det på att frågorna tolkats på liknande sätt. 

Tidsaspekten handlar om att svarspersonerna inte ändrar sig och det innebär konstans i 

undersökningen (ibid.). För att höja reliabiliteten i ens arbete ska klara definitioner användas 

på de begrepp som finns i texten (Svenning, 2003). Detta för att inte ge utrymme för 

egentolkning och därför ska ord som till exempel lång eller yngre undvikas (ibid.).  
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5. Enkätsvar 
I det här kapitlet presenteras datainsamlingens resultat, se Bilaga 2 för fullständig enkät. Av 

de 28 lärare som enkäten skickades till svarade tio personer på den. Första utskicket 

genererade fyra stycken svar, tre svar tillkom den andra gången enkäten skickades ut. Den 

tredje och sista gången som enkäten skickades ut svarade ytterligare tre personer på den. 

Slutligen blev det tio av 28 som svarade på enkäten, det medförde en svarsfrekvens på 

ungefär 36 %. Samtliga av de tio enkätsvaren kunde användas i undersökningen. 

Fördelningen av årskurser som de deltagande lärarna i studien undervisade i var följande, tre i 

årskurs 6, en i årskurs 5, två i årskurs 4, två i årskurs 2 och slutligen två i årskurs 1. En av de 

lärare som undervisar i årskurs 6 undervisar även i årskurserna 2 och 3.  

Av första frågan från enkäten, Bild 1 och 2, framgår det vilka olika arbetssätt som lärarna 

använder sig av i sin symmetriundervisning. Bild 2 visar den del av fråga ett som 

möjliggjorde för lärarna att själva skriva i hur de jobbade med symmetri.  

Bild 1. Första enkätfrågan

  
Bild 2. Fortsättning på första frågan i enkäten.  
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Den andra frågan, se Bild 3, visar de arbetssätt som lärarna ansåg att det använder mest i sin 

undervisning av symmetri.  

Bild 3. Fråga två i enkäten 

 

Bild 4 sammanställer vad lärarna med egna ord ansåg om varför de utför sin undervisning på 

angivet sätt.  

 

Bild 4. Fråga tre i enkäten  

 

.  
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Bild 5 kartlägger vilka matteböcker som lärarna använde sig av i sin undervisning.  

Bild 5. Fråga fyra i enkäten  

 

Fråga fem, se Bild 6, visar fördelningen av hur lärarna tyckete att undervisningen av symmetri 

har påverkats av Lgr 11s införande.  

Bild 6. Fråga fem i enkäten  

 

Fråga sex, se Bild 7, visar andra orsaker till att undervisningen av symmetri skulle ha 

förändrats. 

Bild 7. Fråga sex i enkäten 
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Den sista frågan i enkäten, se Bild 8, fastställer det förändringar som lärarna ser med 

matematikundervisningen i och med Lgr 11 införande. 

Bild 8. Fråga sju i enkäten 
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6. Analys och resultat 
I detta kapitel tolkas enkätsvaren som undersökningen genererade samt att de sammanställs 

till ett resultat.  Kapitlet är indelat i underrubrikerna undervisningen av symmetri, Har Lgr 11 

påverkat undervisningen? samt andra förändringar lärare upplevt med Lgr 11 samt 

matteböcker som de använder.  

6.1. Undervisningen av symmetri 

Det två vanligaste arbetssätten vid symmetriundervisning enligt enkätsvaren, se Bild 1, var 

diskussion i helklass eller i grupp samt skapa och analysera olika typer av bilder. Dessa två 

arbetssätt använder 90 % av respondentera. Det näst vanligaste arbetssättet som 80 % av 

lärarna som svarade på enkäten använder sig av i undervisningen var genomgång av symmetri 

med konkreta exempel. På tredje plats kommer enskilt arbete, det använder 70 % av 

respondenterna i sin undervisning.  De tre vanligaste arbetssätten kan kopplas till det som 

Heiberg Solem et al. (2011) skriver att barnen bör arbeta praktiskt samt diskutera i 

symmetriundervisningen. Hälften av respondenterna låter eleverna beskriva symmetrier för 

varandra. Det var 10 % enligt enkätsvaren som arbetade med grupparbeten respektive 

använde teknik i sin undervisning av symmetri. Ingen av de lärare som svarade på enkäten 

använde film i sin symmetriundervisning. Det gavs utrymme i enkäten för lärarna att fylla i 

egna arbetssätt, vilket endast 10 % av de som besvarade enkäten utnyttjade. Den respondenten 

angav att eleverna fick arbeta två och två eller i grupp med matteboken.  

De arbetssätt som lärarna lyfter fram som det främsta i sin symmetriundervisning var 

skapande av bilder, samtal om symmetri, genomgångar om symmetri samt diskussioner kring 

symmetri. Det är enbart en respondent som svarar avvikande och skriver ”pararbete i boken”. 

En majoritet av lärarna använder sig därför av konkreta exempel, håller i samtal om symmetri 

samt skapar och analyserar bilder. Vissa av lärarna lägger störst fokus på samtal och andra på 

konkret skapande men det flesta av dem nämner både samtal och bild. Detta stämmer överens 

med det som Skolverket (2011a) och Heiberg Solem et al. (2011) menar är bra arbetsätt för 

symmetriundervisningen, att eleverna ska få skapa själva och beskriva samt att läraren ska se 

till att eleverna får diskutera symmetribegreppet. Det framkom av enkätsvaren att lärarna 

jobbar med dessa arbetssätt för att det anser att det är genom diskussion och samtal som 

eleverna lär sig begreppet symmetri. En av lärarna beskriver detta med ”i samtalet delar vi 

kunskap och tankar”.  Hälften av respondenterna anger även vikten av det laborativa i arbetet 

att eleverna skall lära sig. Detta svarar en av respondenterna med ”Ordet symmetri är svårt för 

många och de lär sig bäst genom att göra”. En lärare nämner att symmetri ingår både i 

kursplanen för matematik och i kursplanen för bild. Nästan alla lärarna använder arbetssätt 

som Skolverket (2011a) och Heiberg Solem et al. (2011) bekräftar att de är bra för 

symmetriundervisningen. Den respondent som svararar avvikande är läraren som låter 

eleverna arbeta med grupparbeten i matteboken. Angiven orsak för detta är att det minskar 

planeringstiden. 

Det som Skolverket (2011a), Bagirova (2012) och Heiberg Solem et al. (2011) menar på är 

bra sätt att arbeta med symmetri är att eleverna ska få arbeta med konkret material och prova 

sig fram. Författarna lyfter även diskussioner samt att lärarna ska sammanfatta de som 
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eleverna lärt sig. Det flesta arbetssätten som respondenterna använder överstämer med det 

som teorin belyser som de bästa metoderna.  Det som saknas i lärarnas enkätsvar är 

användandet av naturen, rummet och spegeln som Heiberg Solem et al. (2011) skriver om. 

Författarna menar att den naturliga omgivningen är bra att använda vid symmetriundervisning 

samt att arbeta laborativt med en spegel för att inte symmetri ska kopplas till enbart 

geometriska figurer. Användandet av spegel i undervisningen beskriver även Van den 

Heuvel- Panhuizen et al. (2004/2005) och Moor (2004/2005). 

6.2.  Har Lgr 11 påverkat symmetriundervisningen?  

Av de lärare som svarat på enkäten upplever 20 % att undervisningen har förändrats i och 

med att symmetri införts med ord i Lgr 11 och 20 % anser att det delvis har spelat en roll. 

Detta medför att 40 % av respondenterna anser att symmetriundervisningen har påverkats av 

att symmetribegreppet införts i Lgr 11, vilket det inte gjorde i Lpo 94. Det innebär att det är 

60 % som anser att symmetribegreppets införande inte har påverkat deras sätt att undervisa i 

symmetri. Av dessa 60 % är det häften som har svarat nej och hälften som gett 

svarsalternativet ”min undervisning har inte ändrats nämnvärt, har alltid jobbat med 

symmetri”.  

På frågan om andra orsaker till att symmetriundervisningen har ändras sedan Lgr 11 införande 

är det 40 % som har besvarat den frågan. Deras svar antyder att det inte finns något som har 

påverkat deras sätt att arbeta med symmetribegreppet, en lärare uttryckte detta genom att 

förtydliga sig och skrev ”Har alltid jobbat mycket praktiskt med alla geometri, även symetrin 

[sic]”.  

6.3. Andra förändringar lärare upplevt med Lgr 11 samt matteböcker som 

de använder 

Lärarna svarade olika på frågan om Lgr 11 har skapat förändringar i 

matematikundervisningen. Förändringen i fråga gäller skillnader som respondenterna upplevt 

i sitt arbete med utgångspunkt i Lgr 11 jämfört med när Lpo 94 var i bruk. De framkom att 

trycket på att eleverna ska kunna välja rätt strategi, tolka resultaten de får samt kunna 

argumentera och diskutera för sitt resultat har ökat. En annan lärare tycker att 

medvetandegörandet för eleverna gällande vilka kriterier de arbetar mot samt tydliggörandet 

av hur bedömningen sker har ökat. En tredje respondent menar att Lgr 11 till skillnad mot Lpo 

94 har medfört ett ökat fokus på begrepp, resonemang kring begrepp samt samband mellan 

dem. Fyra av lärarna nämner kunskapskraven. Det framgår att det är mer som skall hinnas 

med, vilket medför att det då är svårt att befästa samt fördjupa matematikkunskapen. Den mer 

styrda undervisningen har medfört en negativ stress för att hinna med alla områden. Det 

konstateras att kunskapskraven har ändrats de har både tillkommit samt försvunnit områden. 

Två områden nämns: koordinatsystemet och proportionalitet.  

Matteböcker som lärarna använder sig av i undervisningen är varierade. Två lärare använder 

Pixel (Natur och kultur), två respondenter använder Matteborgen varav den ena läraren 

kompletterar med Alfa, en lärare använder Beta (Liber) och en annan lärare använder 

Matteboken Rockström/Lantz samt en tredje lärare använder Nya Matematikboken. En av 

lärarna använder olika böcker samt annat material där även egna alster ingår. Av de två 
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resterande lärarna använder den ena Talriket och den andra Mattedetektiveran och Träna 

mera- häften.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras det hur undersökningen gick. Kapitlet är indelat i metoddiskussion, 

resultatdiskussion, vidare undersökning samt arbetets betydelse för min kommande lärarroll. 

Det diskuteras bland annat huruvida metoden fungerat för undersökningen, svårigheter som 

uppstått under arbetets gång, undersökningens reliabilitet och validitet samt undersökningens 

resultat.  

7.1. Metoddiskussion 

Metodvalet för det här arbetet har fungerat bra, det grundas på att syftet samt 

frågeställningarna har kunna besvaras i avsedd omfattning. Enkätsvaren ger en enkel 

beskrivning av hur tio lärare verksamma i grundskolan årskurs 1-6 i Luleå kommun arbetar 

med symmetri i sina klasser och vad de anser om symmetriundervisningens utveckling på 

grund av begreppets införande i Lgr 11. Metoden som användes i undersökningen har svarat 

på frågeställningarna som ställdes för att generera svar på arbetets syfte. Undersökningen går 

att koppla till litteraturen vilket gör att den enligt Svenning (2003) är meningsfull. Det som 

har upplevs som svårt under arbetets gång har varit att hitta relevant litteratur som denna 

undersökning kan bygga på. 

Om undersökningen skulle genomföras igen skulle enkäten utvecklas, vilket sannorlikt hade 

genererat tydligare svar. Detta påverkar inte metodvalet men däremot undersökningen i 

helhet. Förändringarna som skulle ha gjorts i enkäten är att svarsalternativen skulle ha varit 

mer specificerade på fråga 1 samt att fråga 5 inte skulle haft några givna svarsalternativ. 

Frågan gällande matteboken skulle ha bytts ut till en mer relevant fråga för studien. Tanken 

med den frågan var att analysera symmetriinnehållet närmare. En av syftets frågeställningar, 

den som handlar om symmetriundervisningens påverkan av begreppets införande i Lgr 11, är 

formulerad som en sluten fråga vilket medför att svaren till den blir av karaktären ja eller nej. 

Detta gör att det är svårt att dra analyserande slutsatser om än det fortfarande går att göra en 

godtycklig analys. 

Detta arbete har använt undersökningsmetoden tvärsnittsurvey, som enbart undersöker vid ett 

givet tillfälle. En fallstudie är en alternativ metod som kan ha varit att föredra för det här 

arbetet.  En sådan studie skulle kunna ha använts för att samla in intervjusvar från flera olika 

skolor och därigenom få djupare kunskap kring symmetriundervisning. Den typen av 

undersökning skulle kunna ha gett ett säkrare utfall, speciellt om den hade startat innan Lgr 11 

infördes.  

Undersökningen i sig har genererat svar som stämmer så väl överens med litteraturen att det 

borde vara generaliserbar för liknande populationer. Detta medför att det är möjligt att fler 

kommuner skulle få liknande utfall om de gjorde denna undersökning. Enkätsvaren kanske 

hade blivit fler om utskicken hade skickats till var och en som Gatarski, (2004) framhöll som 

bra metod istället för i massutskick som de i denna undersökning. I en större mening tycker 

jag att den upplevda svårigheten att hitta relevant material för denna undersökning samt att de 

vetenskapliga matematikundersökningarna visar på att elever i Sverige presterar sina lägsta 

resultat på uppgifter som handlar om rum och form visar på att mer forskning inom detta 

område behövs. 
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Denna undersökning har utförts i enlighet med metodbeskrivningen, enkäten har bifogats i sin 

helhet se Bilaga 2, samt att alla källor går att återfinna i referenslistan. Detta gör att om någon 

skulle upprepa denna undersökning borde utfallet bli liknande. Denna undersöknings 

tillförlitlighet är god gällande urvalsgrupp, att rätt population har besvarat enkäten i 

undersökningen vilket Saunders et al. (2009) framhåller som viktigt. Personlig influens av 

intervjuaren är inte något som påverkar just denna undersökning i och med att den utfördes 

via enkät. Det medför att influensen som enkätfrågorna i sig genererar blir densamma oavsett 

vem som utför enkätstudien. 

7.2. Resultatdiskussion 

Med hänsyn till arbetets omfattning är det egentligen för tidigt att dra generella slutsatser, 

men om man extrapolerar utifrån de resultat som är hittills givna tycks det inte föreligga några 

brister inom dagens symmetriundervisning vad gäller val av arbetssätt. Reliabiliteten samt 

validiteten är god för undersökningen och att resultatet tros vara generaliserbart på andra 

populationer förstärker undersökningens resultat. Det bör därför vara mer värt att titta på vad 

som undervisas samt hur symmetribegreppet framställs för elever. 

Då det saknas tidigare undersökningar jämförbara med denna kopplas resultatet till det som 

litteraturen beskriver av symmetriundervisning. Analysen visar att det flesta av lärarna som 

svarade på enkäten använder arbetssätt som stämmer bra överens med vad litteraturen lyfter 

fram som gynnsamt för symmetri inlärningen.  

Det är anmärkningsvärt att undervisningen såg så lika ut och att hela 90 % av de tillfrågade 

anser sig främst arbeta med annat material än matteboken. Det är ett bra utfall sett utifrån det 

som Skolverket (2011a), Bagirova (2012) och Heiberg Solem et al. (2011) skriver är bra sätt 

för inlärningen av symmetri. 

Att enbart 10 % av de som svarade på enkäten använder teknik i sin undervisning av 

symmetri upplevs som en brist i undervisningen, speciellt då det framgår av Falba och 

Williams (1998) och Van den Brink och Boor (2004/2005) att det är ett bra redskap för 

geometri- och symmetri- undervisningen. 

Att undervisningen av symmetri inte påverkades av ordets införande i Lgr 11 var ett väntat 

resultat. Denna förväntan grundades i att jag själv blev undervisad i begreppet under min 

skoltid och den utbildningen utgick från Lpo 94. Däremot blev jag förvånad att det var så få 

som svarade på fråga 6 som handlade om andra orsaker till att undervisningen av symmetri 

skulle ha kunnat utvecklas. Här förväntade jag mig svar som att undervisningen utvecklas i 

och med nya läromedel, att lärarna får nya erfarenheter, att undervisningen påverkas av 

elevgruppen och liknade åsikter. Jag tolkar det som att lärarna i studien överlag inte tycker att 

deras undervisning av symmetri har ändras i och med införandet av Lgr 11. Vidare tolkas det 

att inga andra faktorer har påverkat undervisning av symmetri och i och med att 60 % inte 

ändrat sin undervisning av symmetri under tiden Lgr 11 varit i bruk. Därför antas det att 

symmetriundervisningen ser snarlik ut som den gjorde när Lpo 94 var aktuell. 

Indirekt tycker jag att symmetriundervisningen utvecklats, i och med att 30 % av lärarna tar 

upp aspekter som påverkar matematikundervisningen generellt. Dessa faktorer var att 
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eleverna skall kunna begreppen bättre samt sambanden mellan begreppen, att eleverna ska 

veta kriterierna de jobbar mot samt hur bedömningen av momentet sker, eleverna ska även 

kunna välja strategi och bedöma om resultatet är rimligt, vidare skall eleven kunna 

argumentera för sitt resultat. Dock bedömer lärarna som angivit dessa svar att detta inte 

påverkat eller ändrat symmetriundervisningen.  

Det visade sig att 90 % av lärarna i undersökningen använder snarlika arbetssätt vilka var 

samtal och skapande. Anledningen till att lärarna använder sig av dessa arbetssätt var att de 

ansåg dem som gynnsamma, även om några lärare fokuserar mer på samtalet och andra lärare 

mer på skapandet. Detta gör att undersökningens resultat och tillförlitlighet stärks i och med 

att det inte är så spridda svar och det ger undersökningen ett tydligt resultat. Trost (2012)  

kallar detta för hög objektivitet vilket är bra för reliabiliteten av undersökningen.   

Genom att koppla undervisningen som litteraturen förespråkar till ett inlärningsperspektiv 

styrks enligt mig arbetssäten som författarna tar upp. Detta för att det då finns mer bevis på att 

dessa metoder leder till ett gynnsamt rum för lärande. Jag tycker att det sociokulturella 

perspektivet (Dysthe, 1996; 2003; Säljö, 2000; Claesson, 2007 & Körling 2011) passar väl in 

i denna undersökning då både litteraturen och enkätsvaren nämner arbetsätt som passar in i 

den synen på inlärning.  

7.3. Vidare undersökning  

Även fast det framgår i denna undersökning att en majoritet av lärare använder arbetssätt som 

är gynnsamma när de undervisar symmetri finns det fortfarande frågor att undersöka vidare. 

Läromedels presentation av symmetribegreppet skulle kunna granskas. Har det skett någon 

utveckling i hur symmetribegreppet förklaras och framställs på grund av Lgr 11? Har 

handledningen till avsnittet ändras? En jämförelse av läromedel som kommit ut under Lpo 94s 

riktlinjer respektive Lgr 11s. För även om respondenterna inte upplever en förändring av 

symmetriundervisningen kan det ha skett en ändring av läromedlen som medför en indirekt 

förändring, i och med att 70 % av det tillfrågade lärarna använder sig av eget arbete där 

mattebok eller arbetsblad ingår.  

Det skulle vara intressant att undersöka hur lärare själv definierar begreppet symmetri och hur 

det förklaras i undervisningen och även hur det påverkar deras arbetsmetoder i klassrummet.  

7.4. Arbetets betydelse för min kommande lärarroll  

Jag har breddat min förståelse av symmetribegreppet i och med denna undersökning och 

därigenom har synen på begreppet ändrats. Tidigare såg jag symmetri som ett begrepp som 

var viktigt att kunna inom geometrin och bild. Idag inser jag att symmetri är mer 

betydelsefullt än så. Symmetri är ett viktigt begrepp som påverkar fler ämnen. Nu har jag fått 

en större förståelse för varför symmetri är en av de första diagnoserna som genomförs inom 

geometrin i Skolverkets bedömningsmaterial Diamant. I min kommande roll som lärare 

kommer jag att försöka utveckla lektionerna utifrån den kunskap som jag har fått i och med 

denna undersökning. Jag ser fram emot att i praktiken få omsätta det som jag idag har lärt mig 

i teorin.  
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Bilaga 1. Granskning av kursplaner i matematik från 1994 och 

2011 
Det är den här granskningen av kursplanerna i matematematik (1994 och 2011) som utgör 

grunden till bedömningen att symmetribegreppet är ett tillägg i nya kursplanen för matematik 

(2011). Detta då begreppet inte nämns i Lpo 94. Nedan beskrivs eller citeras de delar som 

tolkats höra ihop med kunskapsområdet geometri. Först presenteras de båda kursplanernas 

upplägg och struktur kort, då de inte är uppbyggda på samma sätt.  

Kursplaner i Lpo 94 
Upplägget i kursplaner från 1994 bröt enligt Skolverket (1997) mönstret från föregående 

kursplaner. De tar upp mål att sträva mot istället för att nämna centrala moment som tidigare 

angav vad som skulle tas upp i given årskurs. Förändringen av kursplanen motiverades bland 

annat av den förändrade styrningen, det gick från regelstyrning till decentraliserat. Andra 

bidragande orsaker var utvecklingen av tekniken och samhället. Dessa faktorer gjorde att 

matematikundervisningen behövde ändras eftersom att det kvalitativa behovet av matematik 

hade ökat. Användingen av standardalgoritmer för de fyra räknesätten hade minskat och 

behovet att kunna kritiskt granska samt tolka matematiken hade ökat. (ibid.) Tanken med 

målformuleringen var att det inte skulle finnas gränser för ens lärande och målformuleringen 

skulle möjliggöra inriktning, fördjupning samt breddning (ibid.). Detta gjorde att det fanns två 

typer av mål, den ena var en typ av ingredienslista och kallas för mål och innebar sådant som 

undervisningen skulle behandla (ibid.). Den andra typen var mål att sträva mot, dessa mål 

gick inte att nå, utan de flyttades framåt i samma takt som inlärningen sker (ibid.). Mål som 

eleven skall ha uppnått fanns först i femte skolåret (ibid.). Från 2000 kom det en 

komplettering med mål som skulle ha uppnåtts i tredje skolåret (Skolverket, 2000). 

Kursplaner i Lgr 11 
Kursplanerna som infördes läsåret 2011/2012 utformades med att först motivera att ämnet 

undervisas i skolan samt vad som ses som viktig att lära sig i ämnet, dess syfte. Syftet 

avslutas med övergripande mål som kan ses som färdigheter i ämnet, dessa mål är samma för 

alla årskurser och inte möjliga att nå (Skolverket, 2011a). 

Det centrala innehållet presenterar vad som ska behandlas i skolundervisningen i det ämnet, 

dessa är uppdelade i kunskapsområden såväl som i årskurser, 1-3, 4-6 och 7-9. Det finns inget 

som direkt anger tiden som ska läggas på varje kunskapsområde. Möjlighet att behandla mer 

än vad som står i det centrala innehållet finns, detta efter elevernas intresse. Kunskapskraven 

är det sista steget i kursplanerna och det anger vad alla elever ska kunna i slutet av årskurs 3, 

samt utgör underlag för betygen A, C och E för årskurserna 6 och 9. Kunskapskraven bygger 

på det centrala innehållet för varje årskursspann samt färdighetsmålen som presenteras i 

kursplanernas syfte (Skolverket, 2011a). 

Vad kursplanen för matematik från 1994 tar upp om geometri 

Det framgår i kursplanen för matematik från 1994 att det bland annat krävs goda kunskaper i 

geometri för att strävansmålen skall tillgodoses i undervisningen. Mål att sträva mot som 



 

tolkats tillhöra geometri är bland annat att eleverna utvecklar sin tal- och rumsuppfattning. 

Eleverna skall även lära sig att förstå samt kunna använda olika måttsystem och 

mätinstrument samt metoder för att kunna bestämma, jämföra samt uppskatta storleken av de 

viktiga storheterna. Detta tolkas exempelvis som längd, area och volym. Strävansmålen 

fastställer att eleverna ska kunna grundläggande geometriska begrepp, deras egenskaper, 

relationer samt satser (Utbildningsdepartementet, 1994). 

Mål som eleven skall ha kunna i slutet av sitt femte skolår är bland annat grundläggande 

rumsuppfattning och grundläggande egenskaper hos geometriska figurer och mönster. De ska 

veta hur de jämför, mäter och uppskattar längd, area, volym, vikt och vinklar. Ha förmågan att 

tolka och rita kartor samt ritningar genom att använda sig av skalor. Eleverna ska kunna 

använda sig av måttsystem och mätinstrument för att uppskatta, jämföra samt bestämma 

längd, area, volym, vikt, vinklar, tid och tidskillnader. Avslutningsvis ska de ha förmågan att 

beskriva, känna ingen och avbilda viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt.  

Det kom en uppdatering till kursplanen för matematik (1994) år 2000 och i den fanns det mål 

att uppnå för elever i årskurs tre. Kunskapsområdet geometri i uppdaterinen var indelat i två 

områden ”Rumsuppfattning och geometri” och ”Beträffande mätning”. Det framgår att elever 

i slutet av årskurs tre skall kunna beskriva placeringar av föremål med enkla och vanliga 

lägesbenämningar. De skall kunna namnge, beskriva samt jämföra vanliga geometriska 

objekt, både två och tredimensionella. Eleverna ska ha förmågan att avbilda samt rita lätta 

tvådimensionella figurer. Med hjälp av instruktion ska de kunna bygga okomplicerade objekt i 

tredimensionell form och skapa enkla geometriska mönster samt fortsätta på ett geometriskt 

mönster. De skall slutligen kunna genomföra enkla uppskattningar, mätningar samt 

jämförelser av olika längder, areor, massor och volymer samt mellan tider (Skolverket, 2000). 

Kursplanen för matematik från 2011 

I denna del presenteras de delar i kursplanen för matematik (2011) som tolkats tillhöra 

kunskapsområdet geometri. De delar som precenteras är centrala innehållet för årskurs 1-3, 

kunskapskravet för elever i slutet av årskurs 3, det centrala innehållet för elever i årskurs 4-6 

samt kunskapskravet för betyget E i slutet av årskurs 6. 

Centralt innehåll i årskurs 1-3  

Här nedan återges de delar av det centrala innehållet för årskurs 1-3 som handlar om 

geometri. De granskade kunskapsområdena är Algebra och Geometri. 

Eleverna ska kunna hur enkla mönster både i talföljder och geometriska kan skapas, uttryckas 

samt beskrivs. De ska kunna konstruera grundläggande geometriska figurer samt veta deras 

relationer i förhållande till varandra. Figurerna som eleverna ska få möta är ”punkter, linjer, 

sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock” (Skolverket, 2011 

b. s. 63). Skala ska de ha kunskap om hur figurer förstoras och hur de förminskas. Eleverna 

skall lära sig behärska lägesord för att beskriva objekt i omgivningens placering. De ska även 

kunna hur Symmetri kan konstrueras i till exempel naturen och i bilder. Tid, mätning och 

uppskattning är fler områden som eleven skall få möta i skolan. 



 

Kunskapskrav för elever i slutet av årskurs 3 Lgr 11  

Ur kunskapskravet för elever i årskurs tre framgår det att eleven ska kunna använda 

grundläggande geometriska begrepp samt vanliga lägesord när de beskriver geometriska 

objekts egenskaper, läge och relationerna de har till varandra. De ska även med beskrivning 

veta hur de konstruerar enkla geometriska objekt. Eleverna ska veta hur de utför lättare 

mätningar, uppskattningar och jämförelser av länd, volym, massa och tid korrekt. De ska 

kunna mäta, jämföra samt uppskatta enklare längder, volymer, massor samt tider. 

Avslutningsvis ska eleverna kunna skapa och lösa lättare mönster både geometriska samt i 

talföljder genom att svara och ställa frågor.  

Centralt innehåll årskurs 4-6  

Här nedan sammanfattas de delar av det centrala innehållet ur kursplanen för matematik 

(2011) som kopplats till kunskapsområdet geometri för årskurs 4-6. De kunskapsområden 

som granskats är Geometri och Algebra. 

Eleverna ska veta hur de beskriver, konstruerar samt uttrycker mönster både geometriska och 

talföljder. De ska ha kännedom om grundläggande geometriska objekt, deras egenskaper samt 

relationen de har till varandra. De geometriska objekten som eleverna ska få möta är 

”polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock” (Skolverket, 2011 b s.64). 

Dessa ska eleverna veta hur de konstrueras. Eleverna ska kunna använda skala i vardagliga 

situationer samt veta vad det är. De ska få möta symmetri i vardagen som exempelvis genom 

konst och naturen, vidare skall de lära sig hur det konstrueras. Andra saker som eleverna ska 

få möta är lära sig uppskatta, jämföra samt mäta omkrets och area hos tvådimensionella 

figurer, volym, massa, vinkel samt tid.  

Områden inom geometrin som elever i årskurs 4-6 ska få möta är samma som de fick möta i 

årskurs 1-3. Det har dock skett en progression i svårighetsgraden på de olika områdena, vilket 

grundas på att ordet enkla har fallit bort i tillsynes snarlika citat samt att till exempel 

geometriska objekten har bytts ut till mer komplicerade objekt. 

Kunskapskrav för betyget E för elever i slutet av årskurs 6  

Det framgår att eleverna ska ha grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kunna 

använda dem i ett välkänt sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleverna skall visa 

på att de kan välja samt använda i huvudsak fungerande matematiska metoder som de 

någotsånär kan anpassa till sammanhanget. De kan alltså utföra lättare beräkningar samt lösa 

enkla uppgifter inom bland annat geometri (Skolverket, 2011 b). Resterande betygskriterier 

innehåller samma områden det som ändrats är hur väl förtrogen eleven är med varje område.  
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