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Symmetri – vad betyder det?



Symmetri (från grekiskans συμμετρία …) 
betyder i vardagligt språk en känsla av
harmonisk och vacker proportion och balans. 

Inom matematiken har “symmetri” en mer
precis definition, att ett objekt är invariant 
under någon transformation, vilket omfattar
reflektioner, rotationer och skalningar. 

(från engelska Wikipedia, “Symmetry”, min översättning)

Vad menar vi med invariant under 
transformationer?



Reflektions-symmetri
I dagligt tal menas ofta reflektions-symmetri
eller spegelsymmetri:

Om man har sådan symmetri
behöver man bara veta
halva bilden
à informationsmängd



Den här blomman har t.ex. 6 reflektions-symmetrier,
dvs. 6 symmetrilinjer

Men den har också en 6-faldig rotations-symmetri:



Rotations-symmetri
Objekt som inte ändras när de roteras:

”Stegvis” symmetri kallas 3-faldig, 4-faldig, osv

Kan också vara kontinuerlig som en cirkel eller sfär
Bild © MathResources Inc., www.mathresources.com



Regelbundna polyedrar

tetraeder kub oktaeder dodekaeder ikosaeder

Det finns bara fem möjliga regelbundna polyedrar
eller Platonska kroppar

De har också olika typer av symmetrier som vi kan
beskriva matematiskt (reflektion, rotation)

Bild: User:Cyp, Wikipedia



Symmetri i djur
Tvättsvampar:
asymmetriska

Maneter:
radiell symmetri,
rotations-symm.

Sjöanemoner:
radiell symmetri,
rotations-symm.

Fjärilar:
bilateral symmetri,
reflektions-symm.

Väldigt få djur är asymmetriska (Parazoa).
En del stammar har radiell symmetri (Ctenophora och Cnidaria).
Alla andra djur har reflektions-symmetri

Bilder: OpenStax College 2013. Free textbook at http://cnx.org/contents/7289a2d7-803c-49ef-905a-01324d155936@5
Foton: a, Andrew Turner; b, Robert Freiburger; c, Samuel Chow; credit d, Cory Zanker)

http://cnx.org/contents/7289a2d7-803c-49ef-905a-01324d155936@5


Människokroppens symmetri

© OpenStax College 2013. Free textbook at http://cnx.org/contents/7289a2d7-803c-49ef-905a-01324d155936@5

Varför denna
symmetri?

Kanske att
rörelse-
riktningen
och tyngd-
kraftens
riktning
definierar
ett plan

http://cnx.org/contents/7289a2d7-803c-49ef-905a-01324d155936@5


Varför gillar vi symmetrier?

• Det finns studier som visar att bebisar processar 
reflektionssymmetriska intryck snabbare redan vid 
4 månaders ålder, men de har ingen speciell 
preferens för symmetri (Bornstein m.fl., 1981)

• Däremot visar de preferens för symmetri vid
12 månader

• Det verkar alltså som om vi föds med någon form av 
hjärnfunktion för att känna igen symmetri



Det finns också andra 
sorters symmetrier



Höger- och vänsterhänthet

Bild: Clker-Free-Vector-Images (pixabay.com)

Högerhanden är en spegelbild av vänsterhanden
De är inte spegelsymmetriska! ”Udda paritet”



Symmetri?

Spegling av vänsterhand ger högerhand,
Spegling en gång till ger vänsterhand:

Symmetri av ordning 2



Höger- och vänsterhänthet

Vänsterhänt
skruv 

Högerhänt 
skruv

Bild: Eugene Wycliffe Kerr, Public domain från Wikimedia Commons



Höger- och vänsterhänthet

Vänsterhänt
DNA 

Högerhänt 
DNA

Bild: © Olena Shmahalo, Quanta Magazine

Vanligt
DNA



Kiralitet (”hänthet”)

Biomolekyler är ofta höger- eller vänsterhänta:

De ser olika ut vid en spegel-transformation 
– precis som våra händer

Bild: Generisk aminosyra. Bild av NASA (public domain). Från Wikimedia Commons.



Kiralitet i kemi, biologi
Mycket biologi och biokemi är kiral:
– arvsmassan (DNA) är en högerhänt dubbelspiral
– höger- och vänsterhänta molekyler har olika funktion

Exempel: karvon har två varianter: 
den vänsterhänta luktar mint, den högerhänta luktar kummin

Bild: Kham Tran, Wikipedia Bild: Eve Zedd, Flickr



Kiralitet i fysik
I partikelfysiken är elektroner och kvarkar kirala

Elementarpartiklar har ”spinn” à en liten magnet
Nordpolen pekar i rörelseriktningen = vänsterhänt
Endast vänsterhänta partiklar känner svaga kraften

NS NS

spegel
Vänsterhänt

elektron
Högerhänt

elektron

hastighet
e−

hastighet
e−



Kiralitet i fysik, kemi, biologi

Svår fråga:  
Kommer kiraliteten i kemin från kiraliteten i 
partikelfysiken? 
Svar: 
Kanske, kanske inte 

(Det finns idéer om att aminosyror och andra organiska 
moelkyler kommer från kometer och har påverkats av 
polariserat ljus i universum att göra, men det är spekulativt)



Symmetribrott

Det finns alltså många symmetrier i världen
Men många saker är bara nästan symmetriska
… och det finns många brutna symmetrier

Symmetribrott är ett väldigt viktigt tema i fysiken
Higgs-bosonen i partikelfysiken bygger t.ex. på vad som 
kallas spontant symmetribrott



Spontant symmetribrott

Bild: A. Pich, arXiv:0705.4264

Här har vi symmetri, men när åsnan väljer en av
morötterna så bryts symmetrin 



Spontant symmetribrott

Bild: nobelprize.org

Symmetri Spontant bruten symmetri



Spontant symmetribrott

Bild: John Ellis, Mary K Gaillard, Dimitri V Nanopoulos, A Historical Profile of the Higgs Boson, arXiv:1504.07217

Allting i naturen tenderar att minimera potentiell energi
Grundtillståndet är tillståndet med lägst energi
Kan bryta symmetrin à spontant symmetribrott

Fenomen: ferromagnetism, supraledning, Higgsbosonen 



Gruppteori:
Symmetri inom 
matematiken



Symmetri inom matematiken
Den matematiska beskrivningen av symmetrier kallas 
gruppteori – utvecklades på 1800-talet
Gruppteori sysslar med relationer mellan symmetri-
transformationer (rotationer, speglingar, osv)
Gruppteori är superviktigt i fysiken, framförallt i den 
moderna fundamentala fysiken och i fasta tillståndets 
fysiken: modern partikelfysik är omöjligt utan den

CayleyGalois KillingLieNoether

Bilder: Wikipedia och MacTutor



Gruppteori i fysiken

Inom fysiken använder vi gruppteorin för att klassificera 
molekyler, kristaller, partiklar m.m.
Exempel: partiklar som kallas mesoner beskrivs av en 
symmetri som kallas SU(3):



Gruppteori i fysiken

Ett annat exempel är att bestämma hur en molekyl kan 
vibrera med hjälp av gruppteori (här H2O)

Bild: LibreTexts.org, CC BY-NC-SA 3.0



Symmetrier i fasta ämnen

NaCl:

Atomerna i en kristall bildar ett upprepat mönster
– symmetrier då man flyttar sig i olika riktningar

eller gör olika rotationer 

natrium

klorid



Symmetrier i tid och rum

• Translation:
det spelar ingen roll var man gör ett experiment

• Tids-translation: 
det spelar ingen roll när man gör ett experiment

• Rotation:
det spelar ingen roll i vilken riktning man gör ett 
experiment

Såna symmetrier gäller i tomma rymden
De är uppenbart inte sanna t.ex. på jordklotet
Jordklotet bryter symmetrierna



Relativitetsteori som symmetri

• Relativitetsteorin säger dessutom att det inte spelar 
någon roll hur fort man färdas

• Detta axiom leder till hela relativitetsteorin
(ljushastigheten är maxfart, E=mc2, etc)

• Det är också en form av symmetri

Detta kallas för rumtidssymmetrier

Ø Poincaré-gruppen beskriver detta



Exempel: Att vända på en madrass

Bild: B. Hayes, Group theory in the bedroom,  
American Scientist, Vol. 93, No. 5, 395–399 (2005)

Du vill rotera din madrass regelbundet för jämn slitning:
Det finns fyra möjliga sätt att göra en rotation:

Frågan är: finns en gyllene regel för att stegvis
täcka in alla möjliga orienteringar av madrassen?



Exempel: Att vända på en madrass
Detta är en fråga för gruppteori! 
Efter varje I, R, P eller Y ser madrassen likadan ut

I,R,P,Y är symmetrioperationer som bildar en grupp: 
Kleins 4-grupp – multiplikationstabellen visas ovan 
T.ex. är R�P = Y och P�Y = R  



Mer komplicerat exempel: 
Rubiks kub i gruppteori

”Småkuberna” kallas “cubies.” 
Det finns 8 hörn-cubies och 12 kant-cubies.

En hörn-cubie kan vändas på 3 sätt, och de kan
fördelas på 8! olika sätt. (Liknande för kant-cubies.)

Så antalet möjliga färgkombinationer är

38 8! 212 12! = 519 024 039 293 878 272 000

Kan använda gruppteori för att bevisa att bara  
1/12 av dessa går att få genom vridningar! Så

38 8! 212 12! / 12 = 43 252 003 274 489 856 000

(Kan också bevisa att en kub alltid kan lösas med 20 vridningar.)


