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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka hur lärare arbetar med undervisningsinnehållet skala och deras syn 
på ämnesintegrering mellan teknik och matematikämnet i svensk grundskola 2017. Studien fokuserar på 
skala i betydelsen storleksförhållande, men omfattar även till viss del andra betydelser som kan anses vara 
av vikt för ämnesintegrerande arbete.  
Lärarna som svarat på studiens enkätfrågor uttrycker till övervägande del att ämnesintegrering är till gagn 
för elevers lärande, men att lärare sällan får tid till god planering och genomförande av undervisningen när 
den skall samplaneras mellan olika lärare. Matematiklärare som deltagit i studien, nämner att de använder 
exempel med kartor och ritningar vid undervisning av skala men i mindre utsträckning att de arbetar 
ämnesintegrerat med lärare i geografi, idrott och hälsa, slöjd eller teknik. Ingen av respondenterna nämner 
ämnesintegrerande arbete där elevernas kunnande om skala kan bedömas gemensamt i flera ämnen, inte 
heller att eleverna skall vara så förtrogna med det att de utan hjälpmedel kan använda skala på rätt sätt.  

Respondenternas svar angående elevernas kunnande om skala har delats upp i de fyra kunskapsformerna 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Lärarna har skrivit att eleverna skall veta att skala används för 
att visa proportionell förstoring/förminskning, för att avbildningar som kartor och ritningar inte alltid kan 
göras i naturlig storlek. Eleverna skall veta hur och kunna räkna med skala samt rita skalenligt men 
enkätsvaren visade inte exempel på kunskapsformen förtrogenhet.  

Nyckelord: Ämnesintegrering, skala, teknik, matematik. 
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Abstract 
This study aims to show teachers view on the subject content scale as it is used in technology and 
mathematics in Swedish compulsory school, year 2017. Focus is on the word scale (in Swedish, skala) as it 
is used in mathematics meaning a ratio of dimension of a model to the corresponding original dimension, 
but will to some extent cover other Swedish definitions of the same word used in connection to integrated 
subject teaching.  

Most of the teachers, participating in this study, express that integrated subject teaching is positive for 
students learning. But in the same time they mention lack of time for good planning and implementation in 
connection with cooperation with other teachers. Teachers of mathematics, participating in this study, 
mention that maps and drawings are used in connection to tutoring on scale, but in lesser extent that they 
cooperate with teachers in geography, physical education and health, craft or technology. None of the 
respondents, mention subject integration were the students’ knowledge of scale are being assessed cross-
subjects. Neither do they mention that pupils shall be as conversant that they are able to calculate scale in 
correct manner, without aid.   

The respondents’’ answers regarding students’ knowledge on scale have been divided in four different 
forms: facts, understanding, skills, familiarity and accumulated experience. According to the answers 
regarding educational aim with the subject content scale, provided by the respondents, pupils shall know 
that it is used to show proportional enlargement/decrease because visualisations, like maps and drawing 
cannot be done in natural size. The pupils shall know how to calculate with scale as well as how draw in 
scale but the answers do not show examples of how familiarity with scale a student need to be.  

Keywords: integrated teaching, scale, technology, mathematics. 
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Förord  
Det har varit fantastiskt att få tid att genomföra denna studie, att fördjupa sig i forskning som behandlat 
eller tangerat skala och lärares undervisning under sommaren 2017. Det är många som hjälp mig. Först vill 
jag tacka de lärare som varit vänliga och delgivit mig sina erfarenheter om skala och ämnesintegrerat 
arbete. Tack för att ni tagit av er tid och hjälpt mig genomföra denna studie. Jag vill också tacka min 
handledare Eva Björkholm som läst och kommenterat mina ofullständiga utkast under arbetets gång. 

Tack till Julia Nilsson Westberg för att du så noggrant läst mitt arbete inför ventileringen. Tack även till 
Stefan Dalarsson och Mustafa Yesilgül för era kommentarer och frågor under ventileringen.  

Till sist vill jag rikta ett tack till min familj som ordnat med behövliga avbrott och uppmuntrande ord under 
arbetets gång – ett speciellt tack till min man Björn som funnits  i mitt liv sedan vi träffades, på 4-årig 
teknisk linje 1978, och står ut med att jag numer pratar undervisning, skala och forskningsrapporter till 
kaffe och mat.  
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1 Inledning 
Denna uppsats är skriven inom ramen för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) på KTH 
och har fokus på lärares beskrivningar av sin undervisning om skala. Mitt intresse för detta kommer sig av 
att jag, som vikarie i matematik 2016, förvånades över att få elever klarade ett tal om skala, på det 
nationella prov för årskurs 9 i matematik som jag rättade. Jag har som civilingenjör använt skisser och 
ritningar i skala för att visualisera idéer och som underlag för produktion och kommer ihåg att jag tyckte 
om undervisning om kartor och att rita i skala från min uppväxt. Som blivande teknik och matematiklärare 
ser jag att lärare arbetar med och bedömer elevers förmåga att använda skala i båda ämnen. Jag vet, av 
egen erfarenhet av projektarbeten i internationell industri, hur viktig kommunikation är för att samarbete 
skall fungera. Ett gemensamt språk och överenskomna definitioner krävs för att undvika missförstånd och 
för att nå målen på utsatt tid. 

Teknikdelegationen har identifierat problem med att skolsystemet inte lyckas utbilda ungdomar så att de 
får viljan och kompetensen att klara högre tekniska utbildningar (SOU 2010:28). Det nationella 
resurscentrumet CETIS skriver på sin hemsida (http://liu.se/cetis) att teknik är ”ämnesöverskridande”, att 
”förståelse och förtrogenhet” av tekniken som omger oss ”kräver en integration av olika 
kunskapsområden”.  

Men hur beskriver lärare undervisningen om skala och integration av olika kunskapsområden? Studien 
ämnar att belysa lärares syn på kunskap om skala och integration av olika kunskapsområden, med fokus på 
matematik och teknik. 

I skolan använder lärare begrepp som kan betyda en sak för eleverna i vardagligt tal och samtidigt ha flera 
olika betydelser i skolspråket. Lärare i svenska skolor samarbetar med varandra på olika sätt, bland annat i 
arbetslag, ämneslag och mellan kollegor som undervisar samma årskurs på en skola. De samarbetar även 
med kollegor på olika skolor genom möten ansikte mot ansikte och genom kommunikation via sociala 
media i olika grupper. Enligt sociokulturell teori sker lärande genom kommunikation där ords olika 
betydelse i olika sammanhang måste förstås och användas för att inlärning skall ske (Säljö, 2015). Elever 
kan exempelvis säga: -Vad tycker du om skolmaten på en skala 1-10? Lärare och vårdnadshavare pratar 
med elever om betygsskala A-F. Men ordet skala har en annan betydelse på kartor, skisser och ritningar, 
där det visar en förminskning eller förstoring av verkligheten. Hur skala uttrycks är det inte alla som tagit 
till sig. På det nationella provet i matematik för åk 9 våren 2016 skulle eleverna utan hjälpmedel ange 
skalan på en bild där ett visst längdmått var angivet bredvid längdmåttet för den verkliga längden. Statistik 
från provet visar att endast 29% av eleverna svarade rätt på uppgiften (Enokson, 2016). 

I dagens beskrivning av svensk skolas kunskapssyn är kunskap sammansatt av kunskapsformerna fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet, som först formulerades i Läroplanskommitténs huvudbetänkande, 
Skola för bildning (SOU 1992:94) och ligger till grund för läroplanen Lgr11. Styrdokument av vikt för denna 
studie är läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 2011), kommentarmaterial till kursplanen i 
matematik (Skolverket, 2012a, 2017) och teknik (Skolverket, 2012b) som visar på kopplingar mellan olika 
ämnen och är tydliga med att eleverna skall utveckla förmågan att både göra beräkningar med skala och 
rita skalenligt för att kunna visa sina förslag till lösningar.  

I kommentarmaterialet till kunskapskraven i matematik nämns att eleverna skall ”tillämpa sina kunskaper 
om konstruktion och skala genom att beskriva verkligheten med avbildningar” (Skolverket, 2017, s.19). 
Texten fortsätter ”Ämnesinnehållet förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt har 
många beröringspunkter med ämnena slöjd och teknik där dessa kunskapskrav kan användas för att göra 
skisser, modeller och ritningar” (ibid.). I syftestexten för ämnet teknik i läroplanen för grundskola, 
förskoleklass och fritidshem, Lgr11, är det tydligt att eleverna skall identifiera behov och arbeta med, 
förslag till tekniska lösningar (Skolverket, 2011). För att kunna kommunicera egna förslag till lösningar 
behöver eleverna utveckla en förmåga att med hjälp av bilder visualisera dessa. Under grundskolan skall 
eleverna utvecklas från att i lågstadiet kunna visualisera sina lösningar med enkla skisser, till att på 
högstadiet kunna göra ritningar med förklarande ord, begrepp, symboler och måttangivelser (Skolverket, 
2012b, 2012 juni, u.å).  

Under övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 (Skolverket, 2011, s.14) står att lärarna skall möjliggöra för 
eleverna att arbeta ämnesövergripande. Då skala ingår som undervisningsinnehåll i flera ämnen; det står 
omnämnt i det centrala innehållet för geografi och matematik (Skolverket, 2011) och har tydliga kopplingar 
till idrott och hälsa, slöjd och teknik (Skolverket, 2017), bör det finnas stora möjligheter till samarbete över 
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ämnesgränser. Men, vad anser olika lärare att eleverna skall kunna om skala och sker samarbete för att lära 
eleverna detta?  

Ingenjörer, designers och arkitekter använder skisser och ritningar för att visualisera idéer. För att förstå 
verklig storlek på det avbildade anges skala. Byggnadsritningar är ofta i skala 1:100, där en centimeter på 
bilden motsvarar en meter (100 cm) i verkligheten. Som ingenjör och blivande lärare i teknik och 
matematik tolkar jag läroplanen för grundskolans text (Skolverket, 2011) om ämnesöverskridande arbete, 
dels att en lärare integrerar stoff från mer än två ämnen, dels att två eller fler lärare som undervisar i olika 
ämnen samarbetar med aktiviteter för att nå målet att eleverna skall ta till sig kunskaper enligt läroplanen.  

Denna studie genomförs för att öka förståelsen av hur lärare kommunicerar om undervisningsinnehållet 
skala. Dels om vad eleverna skall kunna och dels huruvida lärarna samarbetar, arbetar ämnesintegrerat,  
för att lära eleverna detta. 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras för studien centrala begrepp. Betydelsen av ordet skala behandlas kortfattat, 
därefter hur kunskap om skala kan definieras som teknisk kunskap på det sätt som det används i samhället 
av exempelvis ingenjörer, samt som skolkunskap. Avsnittet fördjupas genom en beskrivning av hur skala i 
skolämnet matematik respektive teknik beskrivs i styrdokument och några läromedel, samt kortfattat om 
förekomsten i andra skolämnen. Slutligen behandlas hur ordet ämnesintegrering används i studien.  

2.1 Ordet skala 
Den allmänna betydelsen av ordet skala kan representeras av texten enligt Svenska Akademiens ordlista, 
SAOL 14 (Svenska Akademien, 2015): 

1Skala s. ~n skalor 
1 gradering; storleksförhållande: en tiogradig s. ;en karta i s. 1:100 000 
2 omfattning, grad: en kampanj i stor s. 
3 följd av toner inom en oktav: C-durskalan 
2Skala v. ~t ~d •avlägsna skal från: s. potatis 

 
Närmar man sig ordet från engelskans ”scale” finns betydelser som överensstämmer med svenskans, men 
ordet används även för våg (Engström, 1978). På tyska används ordet ”Skala” vid gradering och 
storleksförhållande på ritningar men andra ord brukas för övriga svenska betydelser (Engström, 1976). 

I skolämnena matematik och teknik, liksom i ingenjörens arbete används skala främst i betydelsen 
gradering av mätinstrument (ex. mm-skala) samt för storleksförhållande för en byggritning, (ex. 1:100). 
Det är den senare betydelsen som är väsentlig för denna studie. Skolverket skriver i Lgr11 (2011)att den 
teknik som omger oss måste göras synlig och begriplig, då vår tid ställer allt högre krav på tekniskt 
kunnande i såväl vardags- som arbetslivet.   

Lärares användning av ordet i betydelsen gradering av betyg, omfattning av studier och kampanjer, i 
samband med tonskala samt ordet som verb kommer att noteras men inte djupare analyseras i denna 
studie.  

2.2 Skala i arbetslivet 
Skala i betydelsen storleksförhållande används flitigt av många yrkesgrupper. Ett exempel är ingenjörer 
vilka arbetar med utveckling av fysiska tekniska artefakter, något som varit framgångsrikt för svensk 
industri och är en framgångsfaktor för fortsatt tekniks utveckling. Enligt Teknikdelegationens betänkande 
(SOU 2010:28) är rekryteringsbasen till högskolan för liten eftersom för få elever slutför gymnasieskolan 
med tillräcklig kunskap och behörighet. Skisser och ritningar, där skala ingår, används av arkitekter och 
ingenjörer för att visualisera tekniska artefakter och den kunskap som då används kan benämnas på olika 
vis. Hanson (2011, s.178) delar upp begreppet teknisk kunskap i fyra olika typer, tyst kunskap som inte 
direkt kan beskrivas med ord exemplifieras med förmågan att kunna cykla. Hanson använder praktisk 
regelkunskap som beteckning för sådan kunskap som går att formulera med ord och exemplifieras med att 
dosera kaffe för lämplig styrka. Den kunskap ingenjören använder i samband med rapporter och 
prototyptestning kan enligt Hanson benämnas teknikvetenskap och slutligen kallar han den typ av kunskap 
som används när naturvetenskap används för att lösa ett tekniskt problem för tillämpad naturvetenskap. 

Kunskap om skala används i olika sammanhang och utifrån ingenjörens perspektiv ser man att det används 
i flera steg i ett konstruktionsarbete (Vincenti, 1990). Enligt Vincenti (1990, s. 208-225.) kan tekniskt 
kunnande kategoriseras i sex steg där de två första är kopplade till de initiala utvecklingssteget och används 
för att presentera idéer och formulera specifikationer. Efter att ingenjören formulerat ramar för en ny 
konstruktion behövs enligt Vincenti kunskaper för att kunna dimensionera olika delar och till det fodras 
nästa tre kategorier av kunskap, för att slutligen i den sista steget visualisera lösningen.  

1. Grundläggande konstruktionskoncept 
2. Principer och specifikationer 
3. Teoretiska modeller 
4. Numerisk data  
5. Praktiska överväganden 
6. Konstruktionskunskap (Vincenti, 1990) 

Kunskapskategorierna, enligt Vincenti (1990), utgår från vad en flygplanskonstruktör gör, och vilken typ av 
kunnande som behövs i olika konstruktionssteg (ibid.). I de två första kategorierna kan skisser och 
ritningar förekomma och kunskap om skala är nödvändig för att kunna förstå ritningar av vanliga 
lösningar. Räkneregler för längdskala, areaskala och volymskala ryms inom den tredje kategorin och 
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slutligen behöver konstruktören kunna använda resultat från de tidigare fem stegen för att visualisera sin 
lösning och i de fall detta innehåller en produktionsritning används kunskap om skala även i denna 
kategori.  

2.3 Skala som undervisningsinnehåll i skolan 
Definitionen av teknisk kunskap är inte samstämmig. Norström (2014) skriver i sin avhandling om teknisk 
kunskap i undervisningssammanhang, att lärare som undervisar i teknik på grundskolan talar om teknik på 
olika sätt och menar att detta kan leda till varierande tolkningar av teknikkursplanens centrala innehåll och 
kunskapskrav. 

Teknikämnet innehåller många olika typer av kunskap och som Hanson (2011) skriver, i Teknikutbildning 
för framtiden – perspektiv på teknikundervisnigen i grundskolan och gymnasiet, kan teknik-
undervisningen vara platsen där teori möter praktik. I ämnena matematik och teknik undervisas om skala 
vid förstoring och förminskning av två- och tredimensionella modeller, men också andra skolämnen tar 
upp och behandlar begreppet. 

Nedan beskrivs hur skala som undervisningsinnehåll behandlas i grundskolans styrdokument, samt i några 
exempel på undervisningsmaterial. 

2.3.1 Skala i skolämnet matematik 
Detta stycke behandlar hur skala tas upp i styrdokument för matematik, utifrån ett exempel från en 
lärobok, Matte direkt för åk 9 (Carlsson, Hake & Öberg, 2003), samt från en UR-film ämnad att användas i 
undervisning för högstadiet. Läroboken och filmen visar på undervisningsmaterial som använts våren 
2016. 

I kursplanens syftestext för matematik (Skolverket, 2011) står att elevernas förmåga att använda matematik 
skall utvecklas, och i det centrala innehållet under geometri nämns skala vid konstruktion av geometriska 
objekt i alla stadier. Det centrala innehållet, för åk 7-9 där skala tas upp, lyder ”Avbildning och 
konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella 
objekt” (ibid.).  

Skala omnämns i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket (2017) med referenser till 
geografi, idrott och hälsa, slöjd och teknik:  

För årskurserna 4–6 finns innehållet konstruktion av geometriska objekt, såväl med som Skala och dess 
användning i vardagliga situationer. Det kan till exempel handla om att tolka enkla kartor, göra 
avbildningar av skolgården eller konstruera tredimensionella geometriska objekt digitalt. Det här innehållet 
har tydliga kopplingar till innehållet i ämnena idrott och hälsa samt geografi. I årskurserna 7–9 ska 
undervisningen behandla avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala 
verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två och tredimensionella objekt. Det innebär att eleverna 
ska tillämpa sina kunskaper om konstruktioner och skala genom att beskriva verkligheten med avbildningar. 
Innehållet förminskning och förstoring av två och tredimensionella objekt har många beröringspunkter med 
ämnena slöjd och teknik där dessa kunskaper kan användas för att göra skisser, modeller och 
ritningar….Progressionen består i att de två och tredimensionella objekten blir allt mer komplext uppbyggda 
och att undervisningen i de högre årskurserna även omfattar skalenliga avbildningar. (Skolverket, 2017, s.19) 

I kommentarmaterialet till kunskapskraven i matematik står även: 

…en aspekt av att använda och analysera matematiska begrepp handlar om hur begrepp jämförs och hur 
samband eller relationer mellan begrepp visas. Här innebär en lägre kvalitet att visa enkla samband, som till 
exempel sambandet mellan cirkelns diameter och omkrets. En högre kvalitet omfattar mer komplexa 
samband eller relationer mellan begrepp, som till exempel sambandet mellan längdskala och areaskala. 
(Skolverket, 2012a, s. 26).   

I läroboken i matematik, Matte direkt för åk 9 (Carlsson et al., 2003, s.55), nämns skala med en uppgift 
som är riktad till samtliga elever i bokens gröna del, där eleven skall bedöma om påståendet att ”om 
sidornas längder i ett rätblock blir dubbelt så långa, så blir volymen dubbelt så stor” är sant eller falskt. 
Därtill kommer sju uppgifter om area och volymsskala på röda sidor som räknas av elever som klarat ett 
diagnostiskt test efter grön del men inte nödvändigtvis av elever som inte klarat diagnosen, som istället 
rekommenderas att öva i bokens blå sidor utan uppgifter med skala. Under bokens kapitel Genrepet 
repeteras skala utan att eleverna behöver rita skalenligt. Skala exemplifieras med följande text: 

Skala 1:100  bilden förminskas 100 gånger 
Skala 5:1  bilden förstoras fem gånger  
Skala 1:1  avbildningen är i naturlig storlek (Carlsson et al., 2003, s. 174). 
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Texten nedan är enligt kapitlet Verktygslådan i (Carlsson et al., 2003, s. 285): 

Förminskning Skala 1:100 betyder att 1 cm på kartan är 100 cm i verkligheten.  
Bilden är förminskad 100 gånger.  
Längd på bild: 3 cm 
Längd i verkligheten 100	∙	3 cm = 300 cm = 3 m 

Förstoring Skala 4:1 betyder att 4 cm på bilden är 1 cm i verkligheten.  
Bilden är förstorad 4 gånger.  
Längd på bilden: 2 cm 
Längd i verkligheten = 2/4 cm = 0,5 cm 

Räkna ut skala  Sträckan är 5000 m i verkligheten. På kartan är den 2 cm.  

#$$	$$$	%&
'	%&

= 250	000 Skalan är 1:250 000 

Bilden av en fluga är 8 cm. I verkligheten är den 4 mm lång.  

,$	&&
-	&&

= 20  Skalan är 20:1 

Elever som inte klarat ett diagnostiskt prov efter den första inledande delen i geometri, i läroboken (ibid.) 
kommer inte att arbeta med skala under avsnittet geometri i 9an om inte läraren väljer andra aktiviteter än 
att eleverna räknar i läroboken. Det sätt som skala behandlas i boken fungerar som repetition av skala och 
enligt kunskapskraven för betyg E i matematik räcker det att kunna ”välja och använda i huvudsak 
fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget” (Skolverket, 2011, s.63), inte att elevens skall 
kunna räkna ut skala utan hjälpmedel, så som var fallet i en uppgift om skala i det nationella provet i 
matematik vt 2016.  

Att visa film om hur skala används i vardagen kan vara en undervisningsaktivitet. Utbildningsradion har 
producerat en serie i matematik avsett för grundskolans elever i årskurs sju till nio, kallat Kalkyl, (Sveriges 
Utbildningsradio AB, 2004). I avsnittet om skala säger programledaren: ”- Skala är ett sätt att berätta hur 
stort eller litet något är. I dag skall jag alltså tatuera mig. Loggan från affischen skall sitta på min arm och vi 
skall räkna ut tatueringens rätta skala” (ibid.). I filmen mäter programledaren loggans diameter till 16,5 cm 
och platsen på armen där den skall sitta till 5,5 cm, och räknar därefter ut skala till 1:3. Filmen är tänkt att 
användas i undervisning för att koppla skala till vardagligt förekommande användningar, ett av syftena 
med matematikundervisning enligt Lgr11 (Skolverket, 2011, s. 55). 

2.3.2 Skala i skolämnet teknik 
Detta stycke behandlar hur skala tas upp i styrdokumenten som behandlar kursplanen i teknik (Skolverket, 
2011, u.å, 2012b) samt innehåller ett exempel från en lärobok, Teknik: för grundskolan år 7-9 (Sjöberg, 
2012). 

I kursplanens syftestext för ämnet teknik står att elevernas förmåga att ”utarbeta förslag till lösningar” skall 
utvecklas och under det centrala innehållets rubrik ”Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar” 
nämns dokumentation med skisser och ritningar, Skolverket (2011). I de fördjupande texterna kring det 
centrala innehållet för teknik, ”skisser, ritningar och modeller” (Skolverket, u.å.) återfinns skala som ”ord 
och begrepp” under ”Tekniska lösningar” och förförhållandet i samband med ”olika sorters avbildning” 
under ”Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar” och förtydligas enligt nedan med:  

Skala 
Vid olika sorters avbildning, till exempel ritningar och modeller, anger skalan (längdskalan) förhållandet 
mellan ett visst avstånd på avbildningen och motsvarande avstånd i verkligheten Skala anger hur många 
gånger artefakten är förminskad eller förstorad.  

 
Skala 1:1 innebär att föremålet är avbildat i verklig storlek 
Skala 1:2 innebär att föremålet är förminskat två gånger 
Skala 2:1 innebär att föremålet är förstorat två gånger 
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De olika formerna av tekniskt arbete där ritningar spelar roll, används vissa skalor oftare än andra, till 
exempel vid byggnadsritningar (1:100). (Skolverket, u.å.) 

Eleverna i svensk grundskola skall undervisas i ämnet teknik för att utveckla ”sitt tekniska kunnande och 
sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld” (Skolverket, 2011, 
s. 278). För att kunna agera, visa och kommunicera egna förslag till lösningar behöver eleverna utveckla en 
förmåga att med hjälp av bilder illustrera sina tankar och idéer. Kunskapen att kunna visualisera är tänkt 
att öka, som tidigare nämnts, i en progression under grundskolan först som enkla skisser för att när 
eleverna, när de närmar sig gymnasiet, skall kunna göra ritningar med förklarande ord och begrepp, 
symboler och måttangivelser. I kommentarmaterialet till kunskapskraven i teknik har lärare visat på fyra 
bedömningsaspekter: ”Självständighet”, ”Prövande”, ”Tillämpning av kunskaper” och ”Praktiska 
färdigheter” (Skolverket, 2012b). 

I Skolverkets film Bedömningsstöd i teknik för årskurs 6 och 9, nämner de medverkande lärarna skisser, 
ritningar och måttsättning (Skolverket, 2012 Juni). I filmen sägs att eleverna i ett inledande skede har 
”tittat på skisser och ritningar på gamla broar” och vid en genomgång inför en klass nämner en av lärarna 
att eleverna skall arbeta med ”skisser på era idéer och ritningar på slutprodukten” slutligen i samband med 
hur arbetet kommer att bedömas ”Hur ni utarbetar en idé/../med skisser och ritningar med korrekt 
måttsättning” (ibid.)  

 

Figur 1. Enkel ritning (Skolverket, 2012b) 

Figur 1 visar en ”enkel ritning” enligt läraren som medverkat i kommentarmaterialet och i Figur 2, nedan, 
visas exempel på ”mer utvecklad ritning” (Skolverket, 2012b). Som synes krävs inte att skalan skrivs ut för 
att eleven skall visa att hen kan göra enkla dokumentationer, men skala anges på de ritningar som lärare 
anser vara mer utvecklade nedan. 

 

Figur 2. Mer utvecklade ritningar anger skala (Skolverket, 2012b) 

I läroboken, Teknik: för grundskolans år 7-9 (Sjöberg, 2012), behandlas skala, under ”Teknisk ritning” på 
samma sida som ett avsnitt som innehåller ritningar i vyer. Texten nedan förklarar skala men inte hur 
eleverna skall räkna ut eller välja vad en lagom stor skala är. 

• Den här ritningen är gjord i skala 1:3. Det betyder att en sträcka på bilden är en  
tredjedel av motsvarande sträcka i verkligheten. På så sätt blir ritningen lagom  
stor för det utrymme som finns.  

• Jämför med vanliga orienteringskartor, som brukar vara gjorda i skala 1:50000. 
• Ibland vill man att ritningen skall vara en förstoring. Då hamnar ettan till höger,  

som i exempelvis skala 5:1. Då är sträckorna på ritningen fem gånger längre  
än de verkligliga. (Sjöberg, 2012, s. 113) 
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Skala är inte nämnt i det centrala innehållet i grundskolans ämnesplan för teknik i Lgr11, (Skolverket, 2011) 
men i kommentarmaterialet till kunskapskraven (Skolverket, 2012b), det förutsätts att undervisning om 
skala ingår i undervisning om dokumentation i form av ritningar. Att i en lärobok för teknik exemplifiera 
skala på en orienteringskarta visar på orimligheten i att rita kartan på ett pappersark men ett tydligare 
exempel på en vanlig skala för byggnadsritningar som 1:100 (en cm på bilden är 1 meter i verkligheten) 
förutsätts eleven lära sig på andra sätt än från teknikboken. 

2.3.3 Skala i övriga ämnen i grundskolan 
Lärare förväntas använda kartor i olika skalor för undervisning i geografi samt idrott och hälsa enligt Lgr11 
(Skolverket, 2011) och vid undervisning om ”Fysiken och världsbilden”, ur det centrala innehållet för 
ämnet fysik, nämns avstånd i universum där skala används. Under det centrala innehållet för slöjd 
”Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker” (ibid. s.243) ingår skisser och ritningar som inte alltid 
kan vara i naturlig storlek. Även i hem- och konsumentkunskap kan skala som verb användas vid sidan av 
att substantivet skala då mängden av ingredienser i ett recept för fyra personer skall räknas om så att det 
räcker till flera. Förutom att ordet skala förekommer som begrepp att lära sig kopplat till förhållanden och 
proportioner mellan bild och verklighet i flera ämnen används ordet betygsskala i samband med 
bedömning.  
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2.4 Ämnesintegrering 
En sökning på ordet ämnesintegrering på Skolverkets hemsida (http://www.skolverket.se), ledde till texter 
där bland annat samarbete mellan lärare och bibliotekarier beskrivs för att eleverna skall nå 
kunskapskraven eller då ämnesöverskridande arbete och ämnesövergripande arbete beskrivs. I denna 
studie kommer ordet ämnesintegrering användas utifrån betydelsen då undervisningsinnehåll från två eller 
fler ämnen undervisas samtidigt med fokus på undervisningsinnehållet skala i ämnena matematik och 
teknik för grundskolas högstadium.  

Genom att jämföra förmågor att utveckla så som de beskrivs i ämnesplanerna för matematik och teknik 
(Tabell 1.) syns hur undervisningen i de båda ämnena skulle kunna integreras när det gäller undervisnings-
innehållet skala . 

 
Matematik 

Förmågor att utveckla  
enligt Lgr 11 

(Skolverket, 2011) 

Ett exempel på hur 
undervisningsinnehållet 

skala och 
ämnesplanstexter från 
matematik och teknik 

kan integreras  

Teknik 
Förmågor att utveckla  

enligt Lgr 11 
(Skolverket, 2011) 

Förmågan att: 
Formulera och lösa problem 
med hjälp av matematik samt 
värdera valda strategier och 
metoder 

 
För att kunna analysera tekniska 
lösningar behövs förmågan att 
beräkna verklig storlek baserat 
på en ritning av delar till 
tekniska artefakter.  

Förmågan att: 
Identifiera och analysera 
tekniska lösningar utifrån 
ändamålsenlighet och funktion 
 

Förmågan att: 
Välja och använda lämpliga  
matematiska metoder för att 
göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter. 

 
Vid utarbetning av förslag till 
lösningar behövs förmågan att 
välja rätt metod för beräkningar.  

Förmågan att: 
Identifiera problem och behov 
som kan lösas med teknik och 
utarbeta förslag till lösningar 

Förmågan att: 
Använda och analysera  
matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp 

 
Skala är ett begrepp både i 
matematik och teknik. 
 

Förmågan att: 
Använda teknikområdets 
begrepp och uttrycksformer 
 

Den del av det centrala 
innehållet där  skala ingår är 
skrivna under rubriken 
”Geometri” och lyder för 
årskurs 7-9:  
 
 
Avbildningar och 
konstruktioner av  
geometriska objekt. Skala vid 
förminskning och förstoring av 
två- och tredimensionella 
objekt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Tekniska artefakter kan 
beskrivas som sammansatta 
geometriska objekt, skala behövs 
för avbildningar och 
konstruktion i båda ämnen.  

Den del av det centralt 
innehållet där skala ingår är 
skrivna under rubriken 
”Arbetssätt för utveckling av 
tekniska lösningar” och lyder 
för årskurs 7-9:  
 
Dokumentation i form av 
manuella och digitala skisser 
och ritningar med förklarande 
ord begrepp, symboler och 
måttangivelser samt 
dokumentation med fysiska 
eller digitala modeller.  

Tabell 1. Exempel på hur uppdraget att undervisa om skala i matematik och teknik överlappar enligt 
läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 2011). 
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3 Tidigare forskning och teoretisk ram 
Detta avsnitt behandlar tidigare forskning om undervisningsinnehållet skala i betydelsen 
storleksförhållande och ämnesintegrering främst mellan teknik och matematik och avslutas med den 
teoretiska ram som använts för att analysera empirin.   

Studiens teoretiska ram utgår från ett sociokulturellt perspektiv att språket, både verbalt och kroppsligt, är 
grunden för lärande. Enligt Vygotskijs hypotes om ”den närmaste utvecklingszonen” (1934/2001, s. 355) är 
kunskap starkt förknippat med de ord och begrepp som används både av elever och lärare. 
Kunskapsformerna, fakta, förståelse, förmåga och förtrogenhet är tänkta att samspela för att eleverna skall 
utveckla kunnande (SOU 1992:94). Hur högstadielärare som undervisar i teknik och eller matematik 
tänker om kunskap när de planerar och genomför undervisning om skala i betydelsen storleksförhållande 
är svårt att kartlägga men vilka ord och begrepp de använder för att kommunicera detta är fokus för denna 
studie. Även hur lärarna beskriver positiva och negativa konsekvensen, av ämnesintegrerande arbete för 
elever och lärare, är av intresse för denna studie.  

3.1 Tidigare forskning om skala och ämnesintegrering. 
Sökning efter tidigare forskning gjordes först i det digitala vetenskapliga arkivet DiVA och i KTHB Primo 
med sökord som: skala, ämnesintegrering, ämnesövergripande arbete, teknik, och/eller matematik. 
Efterhand användes tidigare forskningsresultats referenslistor och tips från handledaren för fler för studien 
relevanta arbeten.  

För att förstå lärarnas perspektiv på undervisning av skala, vad eleverna skall kunna och vad lärarna gör för 
att eleverna skall lära sig detta, har tidigare forskning av lärares undervisning om skala och hur det 
påverkat elever studerats.  

För elever finns många sätt att förstå begreppet skala. I en studie av hur behandlingen av 
undervisningsinnehållet skala, kopplat till förstoring och förminskning av geometriska figurer, påverkar 
elevers kunnande, visar Svanteson Wester (2014) att majoriteten av elever i åldern 12-16 år antar att arean 
ökar till det dubbla om sidorna i en geometrisk figur fördubblas. För att eleverna skall förstå skala och att 
en förstoring inte innebär en större bild som visar samma sak utan att proportionerna måste vara desamma 
måste detta synliggöras och Svanteson Westers studie visar att, hur lärarna behandlar längd, skala samt 
längd- och areaförändring, påverkar elevers kunnande. Hon pekar på att parallellt behandla flera varianter 
och diskutera felaktiga och riktiga antaganden resulterade i bättre resultat på efterföljande prov.  

En studie av flickors lärande, där innehållet proportionalitet användes ämnesintegrerande mellan teknik 
och matematik visar på hur viktiga de exempel som används i undervisningen är (Norton, 2006). Studien 
genomfördes i två steg under 2003 0ch 2004 och vid första tillfället byggde eleverna en legotraktor och 
tävlade i ”tractor pulling,” något som enligt Norton resulterade i en ökad förståelse för utväxling men ett 
minskat intresse för matematik. Efter ett ändrat lektionsupplägg med mer stöttning och en uppgift där 
skala användes för att göra en tvådimensionell Barbie med samma längd som eleverna, ökade, enligt 
Norton, elevernas matematik intresse.  

Norton (2007) beskriver ämnesintegrerande arbete mellan matematik och teknik där elever (7-13 år) fick 
bygga modeller av nöjesfältsattraktioner. Enligt Norton (2007) visar studien att ett ämnesintegrerat 
arbetssätt bidrar till ökad förståelse, beträffande användbarhet i både teknik och matematik, liksom 
elevernas kunnande av matematiska begrepp. Tanken var att eleverna genom att arbeta praktiskt med 
konstruktion av åkattraktionsmodeller de tidigare provat, skulle lära sig både teknik och matematik (ibid.). 
Läraren i Nortons studie, som noggrant beskrev alla kombinationer av undervisningsinnehåll från 
respektive ämnesplan och använde en checklista för att pricka av alla lärandemål, konstaterade att 
ämnesintegrering bidrog till att eleverna gav utförligare beskrivningar av matematik efter projektet jämfört 
med innan.  

Norton & Ritchie (2009, s.426) visar på två olika undervisningsmetoder lärare använder för att stötta 
elever när de integrerar matematik med naturvetenskap eller teknik. Dels ”just in case” där lärare 
undervisar i relevanta avsnitt på en normal matematik- eller naturvetenskapslektion innan ett 
teknikprojekt startar, dels ”just in time” som de menar är mer effektiv, när lärare stöttar genom att föra in 
relevanta kunskaper under teknikprojektets gång (ibid.).  

Redan i läroplanen text för förskoleklassen nämns att eleverna skall pröva och utveckla idéer och använda 
matematiska begrepp för att lösa problem och i det centrala innehållet i matematik för åk 1-3 nämns skala 
vid enkel förstoring och förminskning (Skolverket, 2011). I Björkholms avhandling (2015), visas hur 
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tekniska kunskaper som elever skall utveckla i förskoleklass och lågstadiet systematiskt kan delas upp och 
att varje del bör synliggöras av läraren då det prövas av eleverna. Genom att forskare och lärare 
samarbetade identifierades bland annat vikten av att med ord och begrepp hjälpa eleverna att se olika 
kunskapssteg. Då en grupp elever skulle bygga en modell av en stad med en skiss som underlag framkom 
att eleverna ännu inte tillgodogjort sig kunskapen om hur en skiss och en modell förhåller sig till varandra 
(Björkholm, 2015, s.81). De kunskaper som Björkholm visar på i sin avhandling är grundläggande för de 
kunskaper som senare en ingenjör använder för att konstruera tekniska lösningar.  

I Norströms avhandling ”Technological knowledge and technological education” behandlas olika sätt att 
beskriva teknikkunskap (Norström, 2014). Norström poängterar, 2014, att de sex kategorierna av 
ingenjörskunskap som Vincenti (1990, s.208-225) beskriver inte lämpar sig för beskrivning av de 
kunskaper som skall förmedlas enligt styrdokumenten eftersom samma innehåll passar i fler kategorier. Så 
även om Vincenties kategorier beskriver de för en ingenjör nödvändiga kunskaperna, behövs för 
grundläggande undervisning i teknik ett annat sätt att beskriva de förmågor som elever skall utveckla. 
Norström (2014) belyser olika modeller, där ritningar och modeller torde ingå, i vad Gilbert (2004, s.118) 
skulle kalla en ”konkret” alternativt en ”visuell” modell för tvådimensionella illustrationer. Norström 
konstaterar (2014, s.44) att lärare som undervisar i teknik på grundskolan och intervjuas har olika 
uppfattningar om och använder olika ord för att tala om vad teknisk kunskap är och att detta torde 
resultera i meningsskiljaktigheter även för deras tolkningar av läroplanens innehåll och kunskapskrav. 

Även Bjurulfs avhandling ”Teknikämnets gestaltning - en studie av lärares arbete med skolämnet teknik” 
visar på stora individuella skillnader (Bjurulf, 2008) i hur lärare beskriver sitt arbete. Fem lärare som 
undervisar i teknik intervjuas, deras undervisning observeras och i ett avsnitt som citeras nedan, nämns 
skala (ibid.): 

Flera av lärarna använde ritningar och skriftliga arbetsbeskrivningar i undervisningen, men det var bara hos 
en av dem som eleverna själva skulle göra ritningar och beräkningar. Uppgifterna handlade om att göra en 
skalenlig lägenhetsritning, med en beräkning av vad det skulle kosta att utrusta lägenheten med möbler och 
annan interiör, och en elritning över lägenheten. De förmågor som eleverna gavs möjlighet att utveckla var: 
(1) att urskilja teknik i omgivningen, (2) att se olika lösningar på ett och samma problem och (3) att förstå 
symboler på ritning. (Bjurulf, 2008, s. 151). 

En studie där författarna argumenterar för att teknik inte endast skall undervisas integrerat med andra 
ämne är Bungum, Esjeholm och Lysne (2014). Bungum et al. (2014, s. 13), argumenterar för att teknik skall 
bli ett självständigt ämne i Norge och menar att eftersom teknisk kunskap både är teoretisk och praktisk 
misslyckas ofta projekt där teknik endast integreras med matematik eller naturvetenskap och inte är ett 
eget ämne. De menar (ibid. s.14) att elever använder kunskaper i teknikprojekt när det behövs, i likhet med 
vad Norton och Ritchie (2009) benämner ”just in time”, som när de behövs för att räkna ut lämplig skala i 
ett teknikprojekt, och att teknik därför bör vara ett självständigt ämne.  

Esjeholm och Bungum (2013) har analyserat teknikundervisningen utifrån Vincentis kunskapskategorier 
och menar att de kan användas även i undervisningssyfte. De använder kategorierna grundläggande 
konstruktionskoncept och praktiska överväganden som grundläggs och förstärks i undervisning genom 
egna försök. 

En studie som undersöker vad lärare menar med ämnesintegrerade naturvetenskaplig undervisning, 
baserat på intervjuer av fem lärare, visar på två former av ämnesintegrering dels ”inom de 
naturvetenskapliga ämnena” dels ”mot skolans andra ämnen” (Persson, Ekborg & Garpelin, 2009, s.56) 
och två olika arbetssätt: 
  
• Ämnesintegrering som ordinarie undervisningsform 
• Ämnesintegrering som avbrott till den ordinarie undervisningen. 

Ett annat sätt att bedriva ämnesintegrering kan vara när olika naturvetenskapliga ämnen som biologi och 
kemi undervisas samtidigt eller när det integreras med andra ämnen som matematik och teknik (Persson, 
2011). Detta visar att frågan om ämnesintegrering är komplex, inte bara för att ordet kan användas för att 
beskriva undervisning där en lärare refererar till undervisningsinnehåll från flera av läroplanens ämnen. 
Det kan användas som en naturlig del, en process och/eller som ett kortare eller längre projekt där fler 
ämnen kopplas samman. Det kan användas för en lärares arbete eller då flera ämneslärare samarbetar. 
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3.2 Teoretisk ram 
Denna studie belyser lärares beskrivningar av ämnesintegrering av undervisningsinnehållet skala i 
betydelsen storleksförhållande, så som ordet används i samband med skisser och ritningar av tekniska 
artefakter. 

Lärarnas beskrivningar av skala, deras undervisning och vad de anser att eleverna skall lära sig om skala, 
kan kopplas till de fyra kunskapsformer (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) i enlighet med en 
matris (Carlgren, 2013). De fyra kunskapsformerna ursprungligen från Läroplanskommitténs betänkande, 
var tänkta att ”samspela med varandra” och kom till för att ”motverka en ensidig betoning på den ena 
kunskapsformen framför andra (SOU 1992:94, s.65).  

 Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet 
Kunskaps- 
innehåll 

information 
 

tolkning/ 
förklaring 

utförande/ 
genomförande 

erfarenhet/ 
urskiljande 

Kunnande veta att veta varför veta hur veta vad 
Kunnighet omfattning av 

vetandet 
djup i  

förståelsen 
skicklighet i 

utfarande 
klokhet i  
omdöme 

Tabell 2. Kunskapsbegrepp/kunskapsformmatris enligt Carlgren (2013, s.57). 
 
I skolverkets kunskapsöversikt förtydligas kunskapsbegreppets fyra former (Korp, 2011). För faktakunskap 
sägs att den har en ”kvantitativ dimension” genom att den kan mätas i ”mer eller mindre” (Korp, 2011, s. 
48), förståelsekunskap är en ”teoretisk kunskapsform” som är kopplad till fakta. Korp skriver vidare att 
färdighetskunskap är ”en praktisk kunskap” samt att förtrogenhetskunskap är ”ungefär detsamma som tyst 
kunskap”.  

Carlgrens matris, se Tabell 2,visar på att faktakunskap är att veta att, att förståelsekunskap är att veta 
varför, färdighetskunskaper visas genom att eleven vet hur och kan göra och förtrogenhetskunskap visas 
genom att eleven själv vet vad som skall göras (Carlgren, 2013).  
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4 Syfte, avgränsningar och frågeställning 
Denna studie syftar till att undersöka hur lärare beskriver vad eleverna skall kunna om skala, i betydelsen 
storleksförhållande och hur detta kan kopplas till de fyra kunskapsformerna fakta, förståelse, förmåga och 
förtrogenhet. Skala används i skolspråk på många olika sätt och denna studie syftar till att belysa 
kunskaper kopplade till undervisningsinnehåll i teknik- respektive matematikämnena, främst utifrån ett 
urval högstadielärares perspektiv även om respondenter som undervisar på övriga stadier i grundskolan 
och i gymnasiet också ingår i studien. 

Forskningsfrågorna studien söker besvara är: 

 
• Vilka kunskaper kopplade till undervisningsinnehållet skala lyfter lärarna fram som viktiga för eleverna 

att utveckla? 
 

• Hur beskriver lärarna ämnesintegrerat arbete generellt och särskilt vad gäller undervisningsinnehållet 
skala? 
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5 Metod och genomförande 
Studien följer en kvalitativ metods olika faser; problemformulering, val av enheter och variabler, 
datainsamling, bearbetning av data, analys av insamlat material och slutligen tolkning av insamlat material 
(Larsen, 2007/2009). 

Studie syftar till att belysa hur lärare beskriver de kunskaper som eleverna skall utveckla genom 
undervisning om skala i betydelsen storleksförhållande. Skala används i skolspråk på många olika sätt och 
denna studie syftar till att belysa kunskaper kopplade till undervisningsinnehåll i teknik- respektive 
matematikämnena främst utifrån ett urval högstadielärares perspektiv. Vilka kunskaper om skala lyfter 
lärarna som undervisar i respektive ämne fram som viktiga samt deras syn på ämnesintegrerade arbete i 
allmänhet och speciellt kring detta innehåll. 

Problemformuleringen skall enligt Larsen (2007/2009, s.75) tydliggöra vilka enheter som skall undersökas 
(vem) och vilka variabler (vad) som skall undersökas. Som enhet att undersöka valdes lärare i svenska 
skolor som undervisar i matematik och/eller teknik. Som variabler; frågor relaterade till kunskaper om 
skala i betydelsen storleksförhållande samt om ämnesintegrerade arbete.  

Då studien genomfördes under sommaren 2017, när målgruppen lärare var på semester, valdes 
enkätundersökning för att samla empiri. Data samlades in via enkäter med öppna frågor (Bryman, 2011, 
s.243), frågor som inte kan besvaras med ja eller nej eller ett kryss i en ruta, för att inte styra 
respondenternas svar. 

Då svaren från den kvalitativa enkäten var kortfattade gjordes ett försök att bygga upp fynden genom en 
metodkombination (Denscombe, 2014/2016, s.219). Insamlad empiri kombinerades med svar från 
ytterligare en enkät. Tre frågor ur huvudenkäten, skrevs i ett Google form och medlemmar i den stora 
aktiva Facebookgruppen matematikundervisning ombads svara.  

Svaren från de olika enkäterna bearbetades och analyserades på två olika sätt. Svaren angående kunskap 
om skala kodades efter kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.  Medan en 
innehållslig analys gjordes av svaren om ämnesintegrering. Slutligen sammanställdes tolkningen av 
respondenternas svar. 

5.1 Urval 
Urvalet av respondenter är ett icke-sannolikhetsurval, vilket enligt Denscombe (2014/2016) kan användas 
när målet är att åstadkomma ett explorativt urval snarare än ett representativt tvärsnitt av populationen 
och utgångspunkten är att välja människor utifrån deras expertis och erfarenheter.  

Respondenterna, listade i tabell 3, valdes subjektivt från tillgängliga lärare med anknytning till 
ämnesinnehållet skala under sommaren 2017. En lärare tillfrågades om hen kunde skicka enkäten vidare 
till kollegor, ett så kallat snöbollsurval (Denscombe, 2014/2016, s.76). Två respondenter till enkät 2.0 
svarade på upprop till facebookgrupper så kallade urval enligt självselektion (Larsen, 2007/2009). 
Samtliga 16 respondenter till enkät 3.0 kom från ett urval enligt självselektion från Facebook gruppen 
matematikundervisning (ibid.).  

Denna studie kan inte sägas vara grund för någon generaliserbarhet då urvalet är vad Larsen (2007/2009, 
s. 77) och Denscombe (2014/2016, s. 64-65) benämner ett icke-sannolikhetsurval. Lärarna har bland annat 
handplockas för ämnet (Denscombe, 2014/2016, s.74) och är ett subjektivt urval i detta fall lärare med 
kunskap om skala och ämnesintegrering där de flesta undervisar i matematik och/eller teknik. 

Svaren från enkät 1.0 (bilaga. 1) identifieras som E1R1-7, där E1 står för första enkäten och R med 
löpnummer anger respektive respondent, enligt tabell 3.  Svaren användes som underlag för huvudenkäten 
(enkät 2.0, bilaga.2) som besvarades av 11 respondenter.  

Svarsfrekvens för huvudenkäten, E2R1-11 enligt Tabell 3, med 16 frågor.  

• Direkt mailade enkäter     8/13 
• Snöbollsurval      1/4 
• Självselektion fb. gruppen matematikundervisning  1/14255 
• Självselektion fb. gruppen tekniklärarna   1/129 

Svarsfrekvens för enkät 3.o (bilaga. 3) med identifiering E3R1-16 
• Självselektion fb. gruppen matematikundervisning  16/14255 
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Respondenterna ombads ange vilka elever de undervisar och i vilka ämnen. 

Respondent Ämne Elever 
E1R1 En/Sv Gr, 7-9 
E1R2 Bi/Ke Gr, 7-9 
E1R3 Fy/Tk/Ma Gr, 7-9 
E1R4 Sv Gr, 7-9 
E1R5 Ty/So Gr, 7-9 
E1R6 So Gr, 7-9 
E1R7 Ma Gr, 4-9 
E2R1 Ma/Fy Gy 
E2R2 No/Ma/Tk Gr 
E2R3 So Gr,7-8 
E2R4 Ma/Tk Gy 
E2R5 Tk/Sl Gr, 3-9 
E2R6 Ma/Fy Lärarstud. 
E2R7 Ma/Tk Gy 
E2R8 Ma/Tk/So/No Gr, 1-6 
E2R9 En/Sv Gr, 7-9 
E2R10 Ma/No/Tk Gr, 7-9 
E2R11 Ma/Tk Gr + Gy 
E3R1 Ma + Gr, 4 
R3R2 Ma + Gr, 6 
E3R3 Ma + Gr, 2-6 
E3R4 Ma + Gr, 7-9 
E3R5 Ma Gr, 7-9 
E3R6 Ma Gr, 7-9 
E3R7 Ma Gr, Spec. 
E3R8 Ma Gr, 7-9 
E3R9 Ma/Fy/Tk Gr, 7-9 
E3R10 Ma Gr, 7-9 
E3R11 Ma/No/Tk GR, 7-9 
E3R12 Ma Gy 
E3R13 Ma Gy 
E3R14 Ma/Ke, Na/Sa Gy 
E3R15 Ma Gy 
E3R16 Ma Vux. 

Tabell 3. Respondenter kodade efter enkätnummer, E1-3 R som i respondent och löpnummer. De ämnen 
respondenterna undervisar i tex Ma för matematik och Tk för teknik, + flera ämnen. Sista kolumnen anger 
vilka elever respondenterna undervisar: grundskolan (GR, årskurs), gymnasiet (Gy) eller vuxenutbildning 
(Vux.). 
 

5.2 Datainsamling 
Detta avsnitt behandlar hur studiens tre enkäter utformades, distribuerades och togs emot.  

Validitet betyder enligt Larsen (2007/2009, s.26) att insamlad data är relevant för frågeställning. Frågorna 
i enkäterna var förutom om skolform och undervisningsämnen endast kopplade till undervisning och 
kunnande om skala och/eller ämnesintegrerat arbete enligt studiens syfte.  

5.2.1 Enkät 1.0 
Som en förstudie genomfördes enkät 1.0 med få frågor. Den delades ut till lärare i ett arbetslag på en 
högstadieskola. De fick enkäten under förberedelser för nästa läsårs temaarbeten, strax innan lärarna gick 
på sommarledighet, och innan litteraturstudien. Enkäten besvarades av nio lärare under en kafferast, varav 
sju markerade att de godkände att svaren användes i studien. Av de sju gav fem sina e-postadresser för 
kompletterade svar och dessa fick även senare huvudenkäten 2.0. 

Enkät 1.0 (bilaga 1) med en fråga om lärarens ämne och vilka årskurs hen undervisar, tre frågor om hur, 
när och hur länge läraren undervisar om skala. Därefter en fråga om huruvida läraren samarbetar med 
andra lärare för att lära eleverna om skala och slutligen en fråga om hur viktigt läraren anser att det är att 
eleven förstår och kan använda skala rätt i olika sammanhang. 
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5.2.2 Enkät 2.0 
Efter en första litteraturstudie av svenska doktorsavhandlingar som behandlat teknikdidaktik och 
ämnesintegrering (ämnesöverskridande, ämnesövergripande) skrevs de 16 frågorna till huvudenkäten 2.0 
(bilaga 2). De fem första frågorna om respondentens bakgrund, åtta frågor om skala och tre frågor 
kopplade till ämnesintegrering.  

Enkäten skrevs först i Word och filen mailades ut till lärare från första enkäten som efter att ha tillfrågats 
svarat att de kunde delta. Enkäten skickades också till en rektor samt till två unga lärarstudenter, fyra 
civilingenjörer/lärare och en slöjd/tekniklärare. Ett upprop i Facebookgruppen matematikundervisning 
resulterade i ett svar.  

Då några respondenter hade svårt att öppna wordfilen skrevs frågorna in i ett Google form, därefter gjordes 
ett upprop i Facebooksgruppen tekniklärare för att nå flera tekniklärare. Det resulterade i ett svar. 
Slöjdläraren skickade länken till Google form vidare till några kollegor vilket resulterade i ytterligare ett 
svar. 

5.2.3 Enkät 3.0 
Då respondenternas ämnen och undervisade elever varierade mycket i enkät 2.0 bröts tre frågor ut ur 
enkäten och blev enkät 3.0 (bilaga 3). Medlemmar ur den sommaraktiva Facebookgruppen 
matematikundervisning ombads att svara på enkät 3.0. Detta för att öka förståelsen för skillnader och 
likheter mellan svaren från 2.0 och matematiklärare som undervisar elever i olika åldrar.  

Under datainsamlingen breddades litteraturstudien genom läsning av texter som refererats till i den 
tidigare studerad litteratur. 

5.3 Bearbetning och analys 
Nedan sammanfattas använd procedur för studiens bearbetning och analys, enligt en modell för kvalitativ 
studie av Bryman (2011):  

1. Generell frågeställning 
2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 
3. Insamling av data 
4. Tolkning av data  ¬ - - - - - - - - - - - - 5b. Insamling av ytterligare data¬- - - - - 
5. Begreppsligt och teoretiskt arbete - - -® 5a. Specificering av frågeställningarna  
6. Rapport om resultat och slutsatser  

                                                     (Bryman, 2011, s. 346) 
 
Efter tolkning av förstudien omarbetades och utökades frågorna och steg 3 till 5b pågick under sommaren 
2017 parallellt med rapportskrivning.  

De teoretiska ramarna härrör dels från kunskapsbegreppen ursprungligen formulerade i 
Läroplanskommitténs betänkande, Skola för bildning, (SOU 1992:94) och är dels genererade från 
innehållet i studiens empiri.  

Svaren bearbetades genom att de skrevs in i en datamatris med en rad per respondent och en kolumn per 
fråga. Samtliga svar på respektive fråga genomlästes och svar gällande undervisningsinnehållet skala 
kodades efter ord och meningar som kopplas till de i styrdokumenten, fastslagna fyra kunskapsformerna 
”fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra” (Skolverket, 
2011, s.10). 

För frågorna gällande ämnesintegrering tolkades och kodades respondenterna svar som positivt eller 
negativt för elever respektive lärare, efter att samtliga svar lästs och detta befanns vara en relevant 
uppdelning, då variationen i övrigt var stor. De flesta svarade allmänt om ämnesintegrering och få om 
ämnesintegrering specifikt rörande skala. 

Svaren på de sex frågorna i enkät 1.0 från de sju lärarna skrevs in i en datamatris (Bryman, 2011, s. 68), ett 
Excel ark med en rad per respondent där namnen ersatts med koden E1 som i enkät 1.0 och R1-7 för 
respondent i den ordning de matades in. Svaren på frågorna skrevs som en tvärsnittsdesigns observationer 
i kolumner. 

Svaren från de 16 frågorna i enkät 2.0 överfördes i en ny datamatris i samma fil som för svaren från enkät 
1.0 men i ett separat ark och på samma sätt med en rad per respondent kodad som E2 för enkät 2.0 och R1-
11. för att särskilja respondenterna. 
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Svaren från de tre frågorna i enkät 3.0 matades in i ett separat ark i datafilen på samma sätt som de 
tidigare svaren och varje respondent kodades som E3R1-16. 

5.3.1 Analys 
De avidentifierade svaren kodades mot studiens teoretiska ram varefter filtrering på text relaterat till 
variablerna genomfördes. 

En deduktiv ansats har använts (Bryman,2011, s.26) för att analysera svaren angående 
undervisningsinnehållet skala. Den teoretiska ramen är en kunskapsmatris enligt Carlgren (2013) och den 
används som filter för att koda hur lärare i praktiken uttrycker vad elever skall kunna. Den utgår från en 
teori att målet med undervisningen om skala kan beskrivas som samordning av de fyra kunskapsformerna. 

Respondenternas svar kodades efter de fyra kunskapsformerna genom att fakta relateras till ”veta att” (kod 
1), förståelse med ”varför”(kod 2), färdighet med ordet ”hur”(kod 3) och slutligen kopplas förtrogenhet med 
ordet ”vad” (kod 4). 

Respondenternas användning av ord för att beskriva vad eleverna skall kunna om skala analyserades och 
som faktakunskap kodades svar som beskriver att eleverna skall kunna ”veta att” men även då 
respondenterna svarat med enstaka faktaord som förstoring och förminskning. 

Som förståelse kodades svar som beskriver att eleverna skall förstå eller när lärarna beskriver att eleverna 
skall kunna veta varför. 

Som färdighet kodades svar innehållande beskrivningar av att eleverna skall veta hur eller olika görande 
som att rita och bygga och göra beräkningar. 

Som förtrogenhet skulle svar som innehållit ord som att eleverna skall kunna visa vad som är en lämplig 
skala, eller tyst kunskap som att kunna föreställa sig geometriska kroppar utifrån ritningar kodats. 

Svaren från frågor angående ämnesintegrering kodades i efterhand i enlighet med Bryman (2011, s.244) 
om innehållsanalys. Den fråga som genererade de mest utförliga svaren angående ämnesintegrering löd 
”Vad är din erfarenhet av elevernas lärande när de arbetar ämnesöverskridande? Vad skulle du säga är de 
främsta vinsterna av sådant arbete? Finns det några nackdelar?” (Bilaga. 2) Lärarnas beskrivningar av 
konsekvenserna av ämnesintegrering som positiva eller negativa för elever respektive lärare används för 
gruppering. 
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5.4 Forskningsetiska principer 
Studien följer vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011).  

Lärarna som valt att delta i denna studies tre enkäter har alla informerats skriftligt, enligt 
informationskravet, om att svaren de gav skulle användas för ett examensarbete, på kompletterande 
pedagogisk utbildning, KTH, om skala, och att deras namn endast kommer att behandlas av författaren till 
denna uppsats. Då svaren överförts till en matris har namn ersatts med kod så att respondenterna förblir 
anonyma genom studien. Respondenterna har själva valt att delta i studien enligt samtyckeskravet 
(Vetenskapsrådet, 2011). 

I den skriftliga inledningen till enkät 1.0 nämns vid sidan av skala även teknik, matematik och 
ämnesintegrering. Informanterna från enkät 1.0 (bilaga 1) fick dessutom muntlig information, den 16 Juni 
2017 innan de svarade på frågorna, de ombads att markera om svaren fick användas i forskningssyfte samt 
bifoga mailadress om de ställde upp med ytterligare svar under sommaren. Två svar från enkät 1.0 saknade 
markering om att svaren fick användas och har inte tagit med i analysen. 

I inledningen till enkät 2.0 (bilaga 2) nämns skala som begrepp och undervisningsinnehåll samt 
ämnesöverskridande arbete. Informanterna från enkät 2.0 har svarat på enkäten via mail eller via ett 
Google form där deras namn inte efterfrågades för att förhindra obehöriga tillgång.  Samtliga 
respondenters namn har bytts ut till koder i samband med att data matats in i datamatrisen. 
Informanterna som svarat på enkät 3.0 (bilaga 3) är helt anonyma då de själva efter ett inlägg på 
Facebookgruppen matematikundervisning valde att följa länken och svara på tre frågor. Samtliga berörda 
har informerats om att svaren från enkäterna skulle användas som empiri i ett examensarbete och har 
själva valt att delta. 

I enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011) har inga personuppgifter hanterats av 
någon annan är författaren, och då Google form använts har respondenternas namn inte efterfrågats. Data 
från enkäterna har och kommer endast att användas för denna studie i enlighet med nyttjandekravet och 
enkätsvaren kommer förstöras efter att studien rapporterats (Vetenskapsrådet, 2011). 
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6 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenters ett urval lärares syn på, och erfarenheter av, hur skala i betydelsen 
storleksförhållande undervisas, vilka kunskaper lärarna skriver att eleverna skall utveckla i samband med 
undervisningsinnehållet skala samt hur de ser på ämnesintegrering. Resultatet analyseras mot studiens 
teoretiska ram och litteraturstudie/tidigare forskning. Först beskrivs resultatet från den inledande enkäten 
som besvarades av lärare i ett arbetslag. Därefter resultat och tolkning av svaren angående kunnande om 
skala från de två övriga enkäterna, efterföljande av resultat och tolkning av svaren angående 
ämnesintegrering. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

6.1 Ett arbetslags syn på skala 
Lärarna i ett arbetslag för åk 7-9 svarade på den första inledande enkäten (Bilaga 1), den 16 juni 2017 i 
samband med att de gemensamt planerade stora teman för nästkommande läsår. Enkäten delades ut under 
en paus och besvarades enskilt av de flesta deltagande lärarna. 

Ett temaarbete nämns där skala förekommer. I temaarbetet, för åk 9, kallat ”Min framtid” ingår en 
matematikaktivitet där eleverna skall beräkna kostnad för renovering av en tänkt första lägenhet. 
Lägenheten ritas i skala varefter materialkostnad och lånekostnad beräknas. Resultatet sammanställs på 
lektioner i svenska. I övrigt samarbetar lärarna i geografi med lärarna i idrott och hälsa och de tar också 
hjälp av spec. läraren i matematik för genomgång av skala i samband med kartkunskap. En läraren skriver 
att ”samarbete sker mellan matematik och NO ämnen”. På den sista enkätfrågan, som gällde hur viktigt 
respondenten ansåg att det är att eleverna förstår och kan använda ordet skala rätt på en 5 gradig skala där 
1 var oviktigt och 5 mycket viktigt svarade samtliga lärare 4 eller 5.  

6.2 Hur skala förekommer i undervisning 
Ursprungligen var målgruppen högstadielärare. Deras syn på undervisningsinnehållet skala och vilka 
kunskaper de lyfte, men då det var svårt att nå målgruppen, under deras sommarsemester, då empirin 
samlades in breddades målgruppen. Enkätsvaren varierade något beroende på vilken åldersgrupp lärarna 
undervisar därför har svaren delat upp i tre underrubriker: 6.2.1 Mellanstadielärare om skala, 6.2.2 
Högstadielärare om skala och 6.2.3 Gymnasielärare om skala. Underrubrikernas texter svarar på frågan: 
Vilka kunskaper kopplade till undervisningsinnehållet skala lyfter lärarna fram som viktiga för eleverna att 
utveckla? 

6.2.1 Mellanstadielärare om skala 
Lärare i studien som undervisar på mellanstadiet vittnar om ett samarbete mellan lärare som undervisar i 
samma årskurs. De undervisar om skala ”när det kommer upp” som E3R1 uttrycker det, i läroboken och 
när eleverna ritar skisser, kartor och orienterar med hjälp av kartor. Matematik kopplas till kartkunskap i 
geografi och idrott och hälsa. För skisser och ritningar kopplas teknik, slöjd till hem- och 
konsumentkunskap då tex. mallar till elevers drömpepparkakshus tillverkats på tekniklektioner för att 
sedan bakas och monteras. 

Fakta:   …förstoring/förminskning…vad talen i skalan betyder  [E2R8 –  1-7 lärare] 

Förståelse:  …varför en karta över Sverige inte kan vara i verklig storlek. [E3R1 – åk 4]  

 Förstå och räkna med förhållande.  [E2R8 – 1-7 lärare] 

Färdighet: … i början får ju eleverna rita egna kartor över närområdet,  
t.ex. klassrummet från ovan, skolvägen, skolgården… [E3R2- åk 6] 

 Kunna göra en ritning/skiss i skala….Bedömer alltid  
ritningen innan de får jobba praktiskt efter den. Måste vara 
korrekt innan nästa steg påbörjas. [E2R5-åk 3-9]  

6.2.2 Högstadielärare om skala 
Ord där skala betecknar storleksförhållande används av de lärare som undervisar i matematik, teknik, 
geografi samt idrott och hälsa. Eleverna skall kunna använda skala i par eller grupp för att möta 
kunskapskraven för nivå E. Att kunna resonera om, använda strategier och metoder för att lösa problem 
med areaskala och volymskala nämns för ett högre betyg. 

Bland svaren från högstadielärare som inte undervisar i matematik eller teknik kommer betydelsen skala 
av skalet på något och betygsskalan upp. Skala omnämns också som en del i samhällskunskap när de 
arbetar med statistik. 
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Eleverna skall, enligt studiens högstadielärare som undervisar i matematik och/eller teknik, veta att skala 
används vid likformighet, de skall förstå hur skala används på kartor och ritningar för 
förstoring/förminskning och kunna räkna med och använda skala för att göra skisser och ritningar samt 
bygga modeller. Ingen av respondenternas svar kunde tolkas som förtrogenhetskunskap. 

Fakta:  likformighet [E2R10-Ma/Fy/Tk] 

Förståelse:  Geografi och kartkunskap   [E2R3-So/Sv] 
Omvandla skala, använda skala   [E2R10 – Ma/Fy/Tk] 

Färdighet: Vi bygger broar och gör ritningar.  [E2R10- Ma/Fy/Tk] 

 Beräkna inredningsmått och målarfärgsåtgång [E2R11- Ma/Tk] 
 utifrån en ritning på en lägenhet med angiven skala. 
 Ange skala utifrån uppmätta mått av bild och föremål, 

Förtrogenhet:  -  

 

6.2.3 Gymnasielärares om skala 
Lärarna som undervisar på gymnasiet och svarat på enkäterna förväntar sig att eleverna kan fakta och vet 
att skala är ett begrepp som används för att beskriva förhållanden mellan en avbildning och verkligheten 
när de börjar gymnasiet. Lärarna skriver att de även arbetar med förståelse av skala då de undervisar om 
andra förhållanden, proportioner, som är användbara för att lösa abstrakta eller konkreta problem. 
Gymnasielärarna som undervisar i matematik och teknik skriver att eleverna skall kunna räkna med skala 
och rita skalenligt. 

Fakta:  Begreppet area- och volymskala används inom matematiken 
och längdskala används inom rittekniken.  [E2R11 –Ma/Tk] 

 …att alla LÄNGDER krympt med en viss skala.  
(och att detta leder till att areor krymper kvadratiskt,  
och volymer krymper kubiskt) [E3R15 – Ma/Fy] 

Förståelse:  …inom geometri och där man jämför storlek eller  
tittar på förhållanden i flera kurser samt inom kemi där  
skala kan liknas vid molförhållande.  [E3R13 – Ma/Ke] 

Färdighet: De skall kunna rita skalenligt samt självständigt utföra  
beräkningar med area- och volymskala. [E2R7- Ma/Tk] 

Förtrogenhet:  -  
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6.3 Lärarnas syn på ämnesintegrering 
Nedan presenteras resultatet från elva respondenter till enkät 2.0. Svaren har grupperas efter hur de svarat 
angående ämnesintegrering (ämnesövergripande arbete/ ämnesöverskridande/ temaarbeten) i allmänt och 
specifikt för att fördjupa elevernas förståelse av skala. Lärarna använder olika uttryck för att beskriva 
ämnesintegrering och använder uttrycken samarbete, ämnesöverskridande, ämnesövergripande, projekt 
och ibland temaarbeten. Uttrycken ämnesintegrering, ämnesöverskridande, ämnesövergripande kan alla 
användas då en lärare undervisar två eller fler ämnen på samma gång. Beroende på hur lärarna uttryckt 
fördelar och nackdelar, för elever och lärare, med ämnesintegrering har de delats in i följande tre grupper.  

Lagarbete från plan till bedömning Elev(+) Lärare(+) 
Samarbete bra men är tidskrävande  Elev(+) Lärare(-) 
Tveksam till ämnesintegrering Elev(?) Lärare(-) 

Tabell 4. Gruppering, kodning av svar angående ämnesintegrering där (+) visar på att fördelar,(-) på 
nackdelar, och (?) använts vid tvetydiga svar. 

 

6.3.1 Lagarbete från plan till bedömning 
De lärare som beskriver ett lagarbete från planering till bedömning menar att det underlättar både för 
elever och för lärare, att förstå och nå kunskapsmålen. E2R2 nämner samarbete med skala på många olika 
sätt i flera ämnen och exemplifierar det genom att nämna att skala i matematik kopplas till idrott och hälsa 
genom orientering, till teknik då eleverna skall göra ritningar och skalenliga modeller samt till 
kartkunskapen i geografi.  

E2R2:  Jag gillar när det går att koppla ihop olika ämnen och arbeta ämnesintegrerat. Det är något jag aktivt arbetar 
för att vi ska göra på skolan. Både för att underlätta för eleverna, för att de ska se sammanhangen och minska 
stoffträngseln. Det underlättar för elever i behov av stöd, då man minskar mängden stoff och därmed deras 
arbetsbörda. Det underlättar också för lärarna att kunna sambedöma och får ett ökat bedömningsunderlag, 
och därmed minskad arbetsbörda. …ämnesintegrering innebär att man arbetar med en gemensam planering i 
flera ämnen rörande ett arbetsområde. Planeringen syftar till att eleverna ska arbeta med flera kunskapsmål 
från olika ämnen… 

E2R3 lyfter samarbete mellan svenska och samhällsorienterande ämnen. När det gäller skala sker 
samarbete, i samband med kartkunskap, med idrott och biologi, då elevernas förmåga att hantera 
begreppen och använda karta bedöms. Hen beskriver sina erfarenhet av elevernas lärande när de arbetar 
ämnesöverskridande enligt: 

E2R3:  …ser samband och de känner att allt hör ihop och att vi lärare samarbetar. Samt att eleverna ibland kan 
reflektera över att jaha detta sa även biologiläraren osv… 

Men lägger in en brasklapp genom att beskriva vinsterna med sådant arbete med orden: 

E2R3: …När det fungerar så tidsvinst, bedömningssäkert, gör kanske också att vi arbetar med att komma från 
elevernas bedömningsstress, roligare, djupare/bredare kunskaper, tydligare osv. arbete. 

 

6.3.2 Samarbete bra men tidskrävande 
Sex av respondenterna anser att det är svårt att få tid till det samarbete som krävs då fler lärare skall 
samordna undervisning från planering till bedömning och uppföljning.  E2R6 lyfter elevfördelar vid  
ämnesintegrerade arbete som bättre helhetssyn, koppling praktik och teori. E2R8 arbetar på mellanstadiet 
och samarbetar mest med de som  undervisar i samma årskurs. Hen skriver om flera olika teman och 
ämnen där eleverna arbetat med skala. 

E2R8: Som ett område i matematik, men även i geografi. Kommer även in i andra ämne när man pratar om 
förstorning/förminskning (främst i No). Har även temadagar då en av dem handlar om skala "Designa och 
inred ditt drömrum". I åk 5 sker samarbete med tk/hkk där de ska jobba med ritningar och byggen av 
pepparkakshus. Hittills har det varit samarbete mellan lärare som undervisar samma årskurs (i stort sett alla 
ämnen) för att skapa och stärka att skala inte bara är något som förekommer i matteboken eller längst ner i 
hörnet av en karta. Jag försöker tänka utifrån ämnesövergripande, att eleverna ska se att allt de lär sig hänger 
ihop - att de olika ämnena inte är isolerade öar. Att förstå hur saker och ting hänger ihop blir tydligare.  

E2R10 har arbetat på högstadiet med en jämn undervisningsfördelning mellan ämnena matematik, fysik 
och teknik. Hens elever skall arbeta med skala som ett viktigt område under geometrin och de skall göra 
ritningar digitalt och på papper i tekniken. Om samarbete skriver E2R10: 
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E2R10: Vi jobbar alltid tillsammans med provtillverkning och viss lektionsplanering och diskuterar ofta utfallet av 
olika delar.  Jag har tidigare gjort projekt tillsammans med hemkunskap där vi först ritat ett drömhus i 
tekniken och sedan bakat ett pepparkakshus med hjälp av ritningen och gjort mallar i en annan skala än 
ritningen. Vi har inte så mycket tema och de andra handlar mest om samplanering så att liknande saker 
hamnar samtidigt. Det är bäst när man kan få dem att förstå att alla ämnen hänger ihop. 

6.3.3 Tveksam till ämnesintegrering 
Tre av de elva respondenterna av enkät 2.0 lyfter nackdelar eller är tveksamma till vinster med 
ämnesintegrerat arbete, även om de samarbetar med andra lärare i olika aktiviteter. Exempelvis menar 
E2R9 att olika teman alltid förekommer i undervisning på högstadiet och hen uttrycker sin tveksamhet till 
fördelar med arbetssättet genom orden: 

E2R9: Vinsten är förhoppningsvis att eleverna kan redovisa sina förmågor och kunskaper genom t.ex. ett arbete eller 
en redovisning samt att de får arbeta med samma ämne men ur olika synvinklar. Nackdelen är väl när vi 
lärare inte "hinner" samplanera och är i osynk med varandra…  det skapar osäkerhet hos eleverna då det inte 
blir så sammanhängande för dem.  

Samarbete med ämneslärare i svenska vid rapportskrivning nämns av E2R5, som arbetar som slöjd och 
tekniklärare. Hen nämner genomgång av skala i slöjd och teknik som en del i en hel uppgift och då i 
samband med att elever skall skissa, göra ritningar och modeller. E2R5 är den som tydligast belyser risker 
med ämnesintegrerat arbete: 

E2R5: Kan bli rörigt för elever med speciella behov. T.ex. Autism, dyslexi. Det måste man tänka på då det just nu 
heter att alla elever ska integreras i vanlig klass, oavsett behov. Sen får undervisande lärare anpassa 
undervisning så det fungerar så bra som möjligt. Då kan för svävande ämnesöverskridande arbete ställa till 
det för dessa elever. 

  



 
 

29 

 

6.4 Sammanfattning av resultat 
De kunskaper, kopplade till undervisningsinnehållet skala, som lärarna i studien lyfter fram som viktiga för 
eleverna att utveckla är:  

Faktakunskap: veta att skala används för att visa proportionell förstoring/förminskning som skrivs storlek 
på bild:verklig storlek.  

Förståelsekunskap: veta varför skala används, förstå att skala används för att avbildningar inte alltid kan 
göras in naturlig storlek och vad siffror i skalan betyder.  

Färdighetskunskap: veta hur och kunna räkna med skala samt rita skalenligt.  

Enkätsvaren visar inte exempel på kunskapsformen förtrogenhet med den valda ramen, att veta vad.  

 

 Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet 
 

Sammanfattning av 
enkätsvar 

 
Skala används 
för att visa 
proportionell 
förstoring/för-
minskning och 
skrivs storlek på 
avbildning: 
verklig storhet 

 
För att 
avbildningar, 
(kartor, 
ritningar) inte 
kan göras i 
naturlig storlek.  
 

 
Göra 
ritningar 
digitalt och 
på papper. 
 
Kunna räkna 
med skala 

 

Tabell 2. Sammanfattning av respondenternas svar om kunskap kopplat till undervisningsinnehållet skala 
sett från de fyra kunskapsformernas perspektiv.  

Ordet samarbeta förekommer ofta i respondenternas svar angående ämnesintegrering. Två av 
respondenterna beskriver positiva effekter med ämnesintegrerande arbete och menar att det underlättar 
både för elever och för lärare, att förstå och nå kunskapsmålen. Majoriteten av respondenterna uttrycker 
fördelar för elevers förståelse av skala då undervisningen sker ämnesintegrerat men anger tidsbrist kopplat 
till tid för planering och uppföljning. Några lärare använder ordet ämnesövergripande för arbete i 
överenstämmelse med styrdokument och skolverkets fördjupande texter, dvs. att det utgår från att möta 
gemensamma mål och de skriver om fördelar både för lärare och elever. Tre av respondenterna är 
tveksamma till vinster med ämnesintegrerande arbete, som en negativ konsekvens med ämnesintegrerande 
arbete lyfts att elever med behov av tydlighet och struktur inte gynnas då flera ämnen behandlas samtidigt. 

Mellanstadielärare i studien vittnar i större utsträckning om ämnesintegrerat arbete där skala ingår. I 
högstadiet möter elever flera lärare med olika innebörd av ordet skala. När eleverna sedan kommer till 
gymnasiet möter de lärare som förväntar sig att eleverna lärt sig skala i grundskolan.  

Baserat på svar från de matematiklärare som ingått i studiens samtliga enkäter, arbetar endast en av sexton 
ämnesintegrerade med andra lärare, i samband med arbete kring elevers kunnande om skala. Kartor, 
ritningar finns med i respondenternas formuleringar men få nämner samarbete med lärare i geografi eller 
teknik.  
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7 Diskussion  
Under detta avsnitt diskuteras först studiens använda metod. Vilka för och nackdelar den valda metoden 
för med sig. Därefter följer en diskussion om studiens resultat.  
  

7.1 Metoddiskussion 
Min bakgrund, civilingenjör som länge arbetat med utveckling av fysiska tekniska artefakter, gör att basen 
för mitt perspektiv på kunnande om skala snarare är teknisk kunskap än skolkunskap. Som blivande 
teknik- och matematiklärare ser jag tydliga kopplingar mellan ämnena avseende undervisningsinnehållet 
rörande skala. Att använda enkäter i en kvalitativ studie är problematiskt då svaren ofta är kortfattade men 
risken att jag med min bakgrund påverkar respondenterna minskar. Vid en intervju skulle jag kunnat visa 
att jag förväntade mig ett svar genom bekräftande miner vilket skulle kunnat leda respondenterna att ge 
liknade svar på efterföljande frågor. Med en enkät minskar risken att respondenterna påverkas.  

Den första enkäten skrevs tidigt i studien för att samla empiri från ett arbetslag innan lärarnas 
sommarsemester. Enkäten besvarades under en kafferast, en dag då de arbetade med temaarbeten, och gav 
hög svarsfrekvens även om två av lärarna inte kryssade i att de godkände att svaren användes i studien och 
dessa enkäter fick tas bort.  

Det var svårt att få svar på huvudenkätens 16 frågor som mailades ut. Att arbeta med enkäter med öppna 
frågor där respondenterna skall skriva svar och inte snabbt kan välja från alternativ riskerar att resultera i 
missförstånd av frågorna med irrelevanta svar som följd. Alla deltagare i denna studie har givit relevanta 
svar på frågorna eller hoppat över frågan. Några av respondenterna har också valt att hoppa över frågor. 
Försök att nå lärare via Facebookgrupper under sommaren resulterade endast i två svar. För att få svar på 
alla frågor och därmed ett större textmaterial att analysera skulle intervjuer varit effektivare.  

För att bygga upp empirin om lärares arbete med elevers kunnande om skala genomfördes ytterligare en 
enkätundersökning (enkät 3.0), med tre frågor i ett Google form, i den stora Facebookgruppen 
matematikundervisning. En kvantitativ enkät med slutna frågor där lärare fått kategorisera beskrivningar 
av kunnande om skala från huvudenkäten skulle kunnat bekräfta eller dementera resultaten, men det är 
tveksamt om svarsfrekvensen hade kunnat bli högre, under den tid undersökningen genomfördes och utan 
betalning. Totalt analyserades 11 svar på huvudenkäten och 16 svar på enkät 3.0. vilket är för litet för en 
kvantitativ studie som skulle varit en bättre kombination till huvudenkäten. 

Det sätt svaren kodats efter de fyra kunskapsformerna kan påverka resultatet. Bara för att svaret till 
exempel innehöll ”veta att” behöver det inte betyda att läraren menade det som faktakunskap. Det skulle 
även kunna tolkas som förståelse. Det är möjligt att respondenterna menar att det finns 
förtrogenhetskunskap kopplat till undervisningsinnehållet skala men med det valda sättet att koda har 
detta inte kunnat skönjas. 

7.2 Resultatdiskussion  
Lärares arbete utförs till största delen i direkt kontakt med eleverna. Tiden för samarbete och 
ämnesintegrering med gemensam planering, uppföljning och för gemensam bedömning beskrivs av ett 
flertal lärare som deltagit i studien som otillräcklig.  

Att endast 29% av eleverna i åk9, på det nationella provet i matematik 2016, klarade att ange skalan på en 
bild, där längden på en sträcka på bilden och verklig längd var känd (Enokson, 2016) gjorde mig förvånad 
och väckte ett intresse som blev utgångspunkten för denna studie. Resultaten visar på några sätt som lärare 
kan uttrycka det kunnande som eleverna behöver tillägna sig om skala genom kunskapsformerna fakta, 
förståelse, förmåga och förtrogenhet.  Studiens enkäter med öppna frågor resulterade i korta svar. Svaren 
var skrivna med ett språk som liknar det som används på sociala media där lärarnas eventuella beskrivning 
av förväntan på att eleverna förtrogenhet med vad skala är inte kunde skönjas.  

Majoriteten av lärarna i studien indikerar att ämnesintegrerat arbete är positivt för elevernas lärande, men 
lyfter svårigheter med planering och genomförande när det innebär ett samarbete med kollegor. En nämnd 
risk är att ämnesintegrering kan bli för svävande och att elever med särskilda behov kan uppleva det som 
rörigt. Jag menar att ett tydligt samarbete där flera lärare använder samma ord och begrepp för ett 
specifikt undervisningsinnehåll borde gynna så väl lärare som elever, men det är endast två av 
respondenterna som beskriver ett sådant arbetssätt. 
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Norton (2006, 2007) visar att när lärare kopplar elevers intressen till ett teknikprojekt kombinerat med 
stöd och förklaringar, i paritet med elevernas behov, ser eleverna mening med ämnena, har roligare samt 
visar på ökat kunnande. Bungum et al. (2014) pekar på att Norton (2007) snarare visar på effekter av 
lärarkompetens och pedagogik och inte på teknisk kunskap är enligt mig ett alltför lätt avfärdande. Det 
gäller som Bronäs och Runebou (2016) skriver om Aristoteles definition av didaktiken: ”konsten att vad 
det än gäller finna det som är bäst lämpat att övertyga”. Att kombinera kunskaper och kunskapsmål från 
olika ämnen, med elevers intressen, som i Nortons studier från 2006 och 2007, ser jag som god didaktik, 
även om målet med Nortons studier var att skapa ett intresse för matematik, teknik och naturvetenskap 
och inte strikt öka ämneskunnandet. Studiens frågor har inte lockat respondenterna att lyfta hur skala 
kopplas till elevers intresse. 

Undervisningsinnehållet skala introduceras på lågstadiet och behandlas i flera ämnen genom grundskolan 
och borde därför lämpa sig väl för ämnesintegrerande arbete. Att kunna visualisera en idé, ett förslag till 
lösning med en skiss är viktigt kunskap för en blivande ingenjör (Vincenti, 1990) och är även användbart 
för många andra yrkesgrupper. Men som Norström konstaterar (2014, s. 44) har lärare som undervisar i 
ämnet teknik olika uppfattningar om vad teknisk kunskap är. Lärarnas enkätsvar i min studie visar att 
uppfattningen av innebörden i ett tydligt begränsat undervisningsinnehåll, skala, kan variera mellan de 
lärare som undervisar en och samma elev, mellan olika ämnen, stadier och skolor. Matematiklärare i 
studien konkretiserar skala med hjälp av kartor och ritningar men nämner i mindre utsträckning att 
samarbete sker med lärare som undervisar i teknik. 

Studiens enkätsvar visar inte på ett arbetssätt som det som beskrivs av Svanteson Wester (2014), där 
eleverna får arbeta med och diskutera flera olika uppgifter som länkar likformighet, längdskala och area 
vilket dock inte behöver betyda att sådant inte förekommer. En annan frågeformulering skulle mycket väl 
kunnat visa om detta sker eller inte. 

Enligt skolinspektionens rapport ”Teknik- gör det osynliga synligt” (2014), som baseras på en 
undersökning på kvalitén på 22 grundskolors teknikundervisning, saknar många grundskolor en 
lärarsamverkan med planering över stadiegränserna. Men visar denna studie att lärare arbetar 
ämnesintegrerat med skala? Mellanstadielärare som svarat på enkäter i denna studien nämner 
ämnesintegrering och samarbete mellan lärare som undervisar i samma årskurs men inget om planering 
över stadiegränserna. Lärare som själva undervisar i matematik och teknik refererar till kunskapskrav från 
båda ämnena medan lärare som inte undervisar i teknik inte heller nämner att eleverna skall kunna rita 
skalenligt. Från studiens svar kan jag inte se att någon nämnt planering och samarbete över stadiegränser.  

De ord om kunskaper kopplat till skala som grundskollärare i studien lyfter fram som viktiga för eleverna 
att utveckla är de som nämns i styrdokumenten: 
 
• Fakta: skala förminskning/ förstoring, 
• Förståelse: avbildningar skisser kartor ritningar, 
• Förmåga: räkna och rita. 

 
En lärare som undervisar teknik och matematik på gymnasiet skriver att eleverna skall kunna rita i lämplig 
skala något som skulle kunna tolkas som förtrogenhetskunskap, men har kodats förmåga eftersom hen 
skriver att eleven skall räkna ut skala och därefter rita. 
  
Respondenterna skriver också att eleverna skall veta vad talen i skalan betyder, att skalan visar storleken 
på en likformig, proportionell förändring, att man använder skala då en avbildning inte kan göras i naturlig 
storlek. Grundskolelärarna nämner att eleverna skall kunna rita kartor, skisser, ritningar på lägenheter och 
bygga modeller och pepparkakshus. Men tar inte upp förtrogenhetskunskap att kunna se hur ett objekt ser 
ut i tre dimensionen baserat på två-dimensionella ritningar, att uppskatta om möbler kommer att få plats i 
ett rum baserat på en lägenhetsritning. För att få svar på eventuella tysta kunskaper som eleverna behöver 
för att kunna rita skalenligt och förstå proportionella storleksförhållanden, skulle enkätfrågorna behövt 
vara mer specifika. 
 
Grundskolelärare som inte undervisar i matematik och eller teknik nämner skala även i andra betydelser än 
som storleksförhållande som betygsskala, och som verb, att skala något, vilket jag menar kan vara 
förvirrande för elever innan de är förtrogna med alla olika betydelser, något som kan vara extra tydligt vid 
undervisning av elever som har svenska som andraspråk. Naturligtvis bör lärare använda ord som har olika 
betydelser och hjälpa eleverna att behärska dem alla. 
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Gymnasielärarna lyfter begreppen längd-, area- och volymskala tillsammans med förståelse att skala kan 
kopplas till andra förhållanden, proportioner, en tydlig progression från de svar lärare i grundskolan gav. 
De gymnasielärare som undervisar i matematik och teknik nämner att eleverna förutom att räkna med 
skala skall kunna rita i skalenligt. Att det inte sker ett samarbete vid överlämning av eleverna, mellan lärare 
som undervisar på grundskola respektive gymnasiet är olyckligt. 

I avsnittet om skala i UR-serien Kalkyl (Sveriges Utbildningsradio AB, 2004) visas med tydliga exempel 
vad skala är, hur skala skrivs och hur man räknar ut skala. Men när tatueraren säger att hon tänker i 
procent släpper programledaren det utan förklarande kommentar. Detta är ur min synvinkel olyckligt för 
en elev som ser filmen ensam, men ett ypperligt tillfälle för en lärare som visar filmen att starta en 
diskussion, om hur storleksförhållanden kan uttryckas. Ingen av mina respondenter har nämnt procent i 
samband med skala i sina enkätsvar. 

De ord om kunskaper, relaterat till skala som lärarna i enkät 2.0 använder mest är: förstå 
förstoring/förminskning och färdigheten att göra ritningar. I en kompletterande intervju hade klargörande 
frågor kunnat ställas för att få en mer nyanserad bild av vad lärarna menar med detta.  
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8 Förslag till fortsatta studier 
I denna studie lyfts endast lärarperspektivet och svaren på enkäternas frågor var korta. Ett förslag till 
fortsatta studier att genomföra intervjuer med samma frågor för att få utförligare svar. Alternativt utforma 
en enkät med flervalssvar enligt denna studie och genomföra en kvantitativ studie under en period då 
lärare inte är på semester.  

Ett annat förslag till fortsatt arbete är att undersöka hur eleverna upplever att skala undervisas och bedöms 
i matematik respektive teknik och deras syn på ämnesintegrerande arbete.  

Ett tredje förslag till fortsatta studier är ett forskningsprojekt kring ämnesintegrerade arbete som beskriver 
och definierar alla relevanta ord och begrepp för undervisning där centralt innehåll från teknikämnet 
överlappar med övriga ämnen.  
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Bilaga 1  
 
 
Du tillfrågas nu om att medverka i denna undersökning om lärande objektet skala. Ett sätt att arbeta med 
teknikämnet är att göra det ämnesintegrerade. Ordet skala används på många sätt och finns med in det 
centrala innehållet för flera ämnen och att förstå och kunna använda skala är förutsättningen för att nå 
högre nivåer av kunskapskraven i tex. matematik. I teknikämnet skall elever kunna göra en ritning i 
skala, men även i andra ämnen används ordet skala.  
Deltagandet är frivilligt du kan närsomhelst avbryta utan förklaring. Namn, skola kommer inte att 
publiceras och svar kommer endast att behandlas av Carina Rickfält. Resultatet kommer att presenteras i 
ett enskilt arbete på avancerad nivå, på KPULU på KTH.  
 
Jag godkänner att mina svar får användas i forskningssyftes  Ja/Nej 
Namn: 
E-mail om jag får ställa följdfrågor under sommaren: 
 
Fråga 1 Vilka årskurser undervisar du och vilka ämnen? 
 
Fråga 2 Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Fråga 3 Hur arbetar du med lärandeobjektet (ordet, begreppet) skala? 
 
Fråga 4 När och hur länge undervisar du om skala 
               Årskurs, termin, antal lektioner, antal minuter  
 
Fråga 5 Hur samarbetar du med andra lärare när det gäller att lära elever  
               förstå och kunna använda skala? 
 
Fråga 6 Hur viktigt anser du att det är att eleverna förstår och kan använda ordet skala  

rätt i olika sammanhang.  
Svara på en skala 1-5 där 1 är oviktig och 5 mycket viktigt 
 

Oviktigt  1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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