
Matemagisk Lærerveiledning 1B

informasjon til foresatte
Geometriske former og symmetri

Det siste kapitlet på 1. trinn viderefører arbeidet med 
geometriske figurer som barna var så vidt innom i 
A-boka, men nå går man grundigere inn på hva som 
kjennetegner noen av standardfigurene. Kapitlet 
avsluttes med symmetri.
 Først repeteres begrepet mangekant. En mangekant 
er en figur som er hel eller lukket, som betyr at den har 
en utside og en innside. 

Mangekanter navngis etter hvor mange kanter de 
har. De mest kjente er kanskje trekant og firkant. I 
Matemagisk brukes begrepet kant når vi teller antall 
kanter i en figur, men i dagligspråket kaller vi dette 
ofte side. Grunnen til det er at det er enklere å bruke 
navnene til mangekantene hvis man bruker begrepet 
kant, i tillegg til at side brukes om sideflaten i en 
tredimensjonal figur som barna møter senere. F.eks. har 
en terning seks sider og tolv kanter. Samtidig bruker 
vi ordet side f.eks. i et rektangel om langsidene og 
kortsidene når vi egentlig mener kantene. Vi snakker 
også om en likesidet trekant når vi mener en trekant der 
alle tre kantene er like lange.
 Barna jobber videre med rektangel, sirkel og kvadrat 
og forskjellene mellom disse. I matematikkfaget er et 
kvadrat et kvadrat bl.a. fordi det har fire rette vinkler 
(hjørner), men dette innføres ikke på dette nivået. Her 
snakkes bare om at et kvadrat er et rektangel som har 
fire like lange kanter.

 En del barn vil tenke at plasseringen til en figur også 
har noe å si for egenskapene til figuren, men slik er 
det ikke i matematikken. F.eks. vil en trekant være den 
samme trekanten uansett om den har spissen nederst 
eller en av kantene nederst. Tilsvarende for et rektangel. 
Et rektangel trenger ikke å ha en av langsidene nederst 
for å være et rektangel.
 Til slutt i kapitlet møter barna symmetri i form av 
speilsymmetri. Det finnes andre former for symmetri 
som barna vil jobbe med senere. I en speilsymmetrisk 
figur har man alltid en eller flere symmetrilinjer eller 
speilingslinjer. Figuren er da lik på begge sider av en slik 
linje. Noen figurer har flere symmetrilinjer fordi de er 
symmetriske om flere linjer. F.eks. har en trekant med tre 
like lange kanter tre symmetrilinjer. En sirkel har uendelig 
mange symmetrilinjer.
 En del barn tror at en symmetrilinje alltid må være 
vertikal altså stå rett opp, men det stemmer ikke. 
Symmetrilinjer kan være i flere retninger, men de er alltid 
rette. Det kan være morsomt å se etter symmetri ved 
hjelp av et lite speil som man setter langs symmetrilinja. 
Det kan også være morsomt å gjøre med kroppen. Da 
stiller man seg opp ved et speil slik at bare halve kroppen 
er utenfor speilet, og så vil speilbildet utgjøre den andre 
halvdelen av kroppen.
 Barna jobber også med symmetri i mengder. Det er 
en god støtte for dobbelt og halvparten. En mengde kan 
også være symmetrisk, f.eks. slik:

symmetrilinje

Lukket figur       Ikke lukket figur
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