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Sammanfattning  

Elever på yrkesprogram har svårt att se relevansen av matematiken för sitt framtida yrke.  

För att matematik ska anses vara relevant för eleverna måste den vara meningsfull och användbar.  

Eleverna måste se hur de kan använda matematiken i sitt yrke. Ett sätt att öka relevansen är att  

arbeta med infärgade uppgifter. Studier visar att innehållet måste knytas an till verkligheten och vara 

praxisnära. Denna fallstudie undersöker hur relevanta och autentiska infärgade uppgifter är. Studien  

genomförs på frisörprogrammet, där en infärgad uppgift analyseras utifrån kriterier för autenticitet. 

En matematiklärare och en frisör intervjuas och svaren analyseras. Resultaten visar att den infärgade  

uppgiften inte är relevant. Matematiklärare behöver samarbeta mer med yrkesverksamma för att göra  

uppgifter mer autentiska. 

 
Abstract: 

Students in VET programmes have difficulties seeing the relevance of mathematics in their future  

professions. For matehmatics to be relevant to students it has got to be meaningful and usefull. The  

students need to be made aware of how they can use matehmatics at work. One way to increase the  

relevance of mathematics is for teachers to incorporate aspects from the workplace into the  

schooltasks. Studies show that content needs to be connected to the workplace and be close to practice 

This case study examines how relevant and authentic tasks at the hairdresser programme in VET are. 

Inteviews with a math teacher and a hairdresser are conducted and their answers are analysed. The  

results show that task are relevant but that math teachers need to work together with professionals  

from diffrent professions to make taks more authentic. 

 

 

Nyckelord yrkesmatematik, infärgade uppgifter, autenticitet, relevans, autentiska uppgifter 



 

 

Förord 

När jag gick i grundskolan gillade jag inte matematik. Jag hade alltid haft lätt för det och jag 

var bra på det men det var inte mitt favoritämne. Vi arbetade bara i boken och alla uppgifter 

kändes likadana. Det var inte så intressant med matematik. Ändå valde jag att gå 

naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet, trots att jag skulle behöva gå så många 

matematikkurser. Men när jag väl började med matematik i gymnasiet tyckte jag plötsligt att 

det var roligt och intressant. Vi arbetade mycket med problemlösning och gjorde experiment. 

Min åsikt om matematik hade förändrats.  

Som lärarstudent i matematik har jag praktiserat och vikarierat i flera olika klasser och skolor 

i Sverige. Under den tiden har jag fått många frågor av mina elever men det är alltid en fråga 

som återkommer: Varför måste vi göra det här? Varför? Frågan återkommer gång på gång och 

den är inte enkel att svara på. Särskilt svårt är det att förklara för elever på yrkesprogram då 

de ska ut i arbetslivet efter gymnasiet och matematiken i deras yrken oftast är dold. Vad har 

matematik för relevans för en frisör? Eller en skönhetsexpert? Vilken matematik är viktig för 

en frisör? Och hur ser infärgade uppgifter ut på frisörprogrammet? Det var de här frågorna 

som intresserade mig och som har legat till grund för detta arbete. 
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1. Inledning 

Under den förra läroplanen Lpo94 (Skolverket, 1994) var avhoppen från yrkesprogrammen 

höga och många elever tyckte att flera av de teoretiska ämnena inte hade någon relevans för 

det kommande arbetslivet. En lösning till detta problem ansågs vara att försöka samarbeta mer 

mellan de teoretiska och praktiska ämnena (SOU:2008:27). Det var precis ett sådant 

samarbete Gy11 syftar att åstadkomma. I Gy11 har matematiken för yrkesprogrammen fått en 

helt egen delkurs, Matematik 1a, där fokus ligger mer på att relatera matematiken till 

elevernas framtida yrken (Muhrman, 2016).  

Ett sätt för yrkesprogrammen att hantera de teoretiska ämnena, så som matematik, har varit att 

infärga dem (SOU:2008:27), d.v.s. att samverka med karaktärsämnena på yrkesprogrammen. 

Detta har lett till så kallade infärgade uppgifter, vilka tar avstamp i karaktärsämnena och ger 

autenticitet till uppgifterna. Muhrmans (2016) studie visar att elever är mer motiverade till att 

studera matematik om de ser meningen med matematiken och hur den relaterar och används i 

praktiken i deras kommande yrke. Därför är det viktigt att man som lärare arbetar med 

infärgade uppgifter som är autentiska och relevanta. Därför ämnar denna studie att undersöka 

hur uppgifter infärgas på yrkesprogram och huruvida de är relevanta och autentiska. 

Autenticiteten testas genom att en infärgad uppgift jämförs med liknande exempel från 

yrkeslivet. Relevansen testas genom att rådfråga en yrkesverksam huruvida relevant och 

autentisk den infärgade uppgiften är för elevernas framtida yrke. 

 

 
1.1. Bakgrund 

I och med den nya läroplanen Gy11 reviderades yrkesprogrammen i gymnasieskolan så att en 

tydlig yrkesidentitet ska prägla hela utbildningen (Prop. 2008/09:199). En konsekvens av 

detta blev att ämnena på yrkesprogrammen delades upp i dels gymnasiegemensamma ämnen 

så som matematik, svenska och engelska, och dels i karaktärsämnen som är specifika för de 

olika yrkesprogrammen. En tydlig yrkesidentitet ska prägla hela utbildningen där yrket är 

centralt (Prop. 2008/09:199).  I matematik är den här ändringen extra tydlig då den förra 

matematikkursen Matematik A (Skolverket, 1994) gjordes om till tre olika kurser där varje 

kurs är skräddarsydd för antingen yrkesprogram eller nationella program. För 

yrkesprogrammen är kursen Matematik 1a (SOU: 2008:27). Den har en tydlig yrkesinriktning 
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vilket är synligt i ämnesplanen för Matematik 1a där fokus ligger på yrkesmatematik, 

matematik som har sin grund i det framtida yrket.  

”När så är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö” (Skolverket, 

2011a, s 90). 

Det finns alltså tydliga belägg för undervisning med ett infärgat arbetssätt i läroplanen. Även i 

de programspecifika målen för yrkesprogrammen betonas ett integrerande arbetssätt. 

”Ämnet matematik ska ge eleverna möjlighet att utveckla metoder för beräkningar och 

praktisk problemlösning. I karaktärsämnena ges flera möjligheter till praktisk 

tillämpning” (Skolverket 2011b, s 84). 

”Ämnet matematik bidrar till att eleverna tränar matematiska förmågor som behövs 

inom yrkesområdet och som har en förankring i elevernas praktiska arbete” (Skolverket 

2011b, s 131). 

Lärande underlättas för eleverna om de integreras med de sammanhang där 

ämneskunskaperna ska användas. Många elever på yrkesprogram upplever inte 

karaktärsämnena som relevanta för yrket och ser dem istället som separata teoretiska delar 

(Skolinspektionen, 2014). Ett ämne uppfattas som relevant av eleverna om det utgår ifrån 

personliga yrkesplaner. Lärandet blir meningsfullt om eleverna har ett tydligt syfte och mål 

(Ernest, 2006). Att ha ett tydligt syfte och mål med undervisningen, att veta varför något ska 

göras, är en av de centrala grundfrågorna inom didaktik och representerar ett hörn av den 

didaktiska triangeln (Lindström & Pennlert, 2009). Om eleverna inte ser relevansen i att lära 

sig matematik fokuserar de bara på att reproducera och inte på förståelse av innehållet 

(Skolverket, 2003). Relevansförmågan, att synliggöra matematiken i de olika 

yrkesprogrammen och i vardagen, framhävas starkt i den nya läroplanen. Därför är det viktigt 

för lärare att i läroprocessen använda sig av relevanta uppgifter för det kommande yrket. För 

det första motiverar användandet av relevanta uppgifter eleverna att arbeta med innehåll som 

de anser meningsfullt och för det andra krävs detta om man ska arbeta på ett informerat sätt 

utifrån läroplanen (Skolverket, 2015). 

I Skolverkets rapport Lusten att lära- med fokus på matematik (2003) skrivs det att arbete 

med infärgade uppgifter hjälper till att öka elevernas förmåga att se relevansen av matematik. 

Genom att integrera yrkesämnena i matematiken ökar elevernas intresse. Detta är inte minst 

viktigt då yrkesverksamma oftast använder andra metoder än de som förekommer i 

skolmatematiken. Ett infärgat arbetssätt där matematiklärare samarbetar med 

karaktärsämneslärare gör att matematiken sätts i ett sammanhang och tillämpningar blir 
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synliga. Studier av Skolverket visar att elever vill se nytta av matematiken i vardagslivet och 

att innehållet i matematikuppgifterna måste knytas till verkligheten samt vara praxisnära och 

kontextbunden för att öka elevers lust att lära (Skolverket, 2003). Elever tycker det blir 

roligare att arbeta med något som är autentiskt ”på riktigt” (Skolinspektionen, 2014). Genom 

att arbeta med relevanta och autentiska infärgade uppgifter knyter man matematiken till livet 

utanför skolan och ger undervisningen ett tydligt syfte och mål. 

1.2. Teoretiska begrepp 

Infärgad uppgift: Infärgning är samverkan mellan kärnämnen och yrkesämnen. Kärnämnen är 

ämnen som alla gymnasielever oavsett program måste läsa. Kärnämnen kallas även för 

gymnasiegemensamma ämnen. Innehåll från yrkesämnen integreras i kärnämnen. Infärgade 

uppgifter är uppgifter som relaterar till kärnämnena genom att fakta och stoff från 

yrkesämnena integreras i uppgifter i karaktärsämnena (Muhrman, 2016). I denna uppsats 

avser de infärgade uppgifterna matematikuppgifter som är infärgade med yrkesspecifikt 

innehåll från frisörprogrammet. 

Skoluppgifter: I denna uppsats är skoluppgifter uppgifter i matematik som anses vara 

sedvanliga uppgifter som används inom skolans värld (Palm, 2002). 

Autenticitet: För att en uppgift ska anses vara autentisk måste den vara situerad i en autentisk 

kontext. OECD definierar en kontext som autentisk “if it resides in the actual experiences and 

practices of the participants in a real-world setting” (OECD, 1999, s 51). En kontext anses 

bara vara autentisk om någon utanför skolans värld skulle kunna uppmanas att åtgärda eller 

arbeta med uppgiften.  Således räcker det inte med att lägga till verkliga element från yrket för 

att en uppgift ska anses vara autentisk.  Niss (1992) bedömer en matematisk situation som 

autentisk om den är ”embedded in a true existing practice or subject area outside mathematics, 

and which deals with objects, phenomena, issues, or problems that are genuine to that area 

and are recognised as such by people working in it” (Niss, 1992, s 353). Autenticitet hos en 

uppgift påverkas med andra ord av huruvida den är situerad i en verklig kontext, dvs. en 

kontext utanför skolans värld och huruvida yrkesutövande i denna kontext bedömer denna 

som autentisk. I denna uppsats avses autentiska uppgifter vara sådana som är situerade i 

kontexter utanför skolans värld och som en yrkesutövande bedömer som autentisk. 

Relevans: Enligt Ernest (2006) är relevans ett värdeladdat ord som kan ses som interaktion 

mellan tre variabler R, P och M: R betecknar en situation, en aktivitet eller ett objekt; P står 

för person/grupp; och M för mål. R (aktivitet) anses vara relevant när P (person) tycker att 
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just den aktivitet (R) är lämplig för att uppnå målet M. På så vis är relevans ett subjektivt 

begrepp som påverkas av personen/gruppen i fråga och påvisar vad personerna/gruppen anser 

vara lämplig aktivitet för att uppnå målet. I denna uppsats används samma definition för 

relevans som Ernest (2006) använder. 

Verklighet: I denna uppsats syftar begreppet verkligheten på alla situationer utanför skolan. På 

så vis skiljer denna uppsats på kontexter som är hämtade från skolans värld och på kontexter 

som är hämtade utanför skolans värld (Evans, 2000). 

Kontext: Enligt uppslagsverket Britannica Academic (britannicaacademic.com) definieras 

kontext som omständigheterna kring en handling eller en händelse. NE (ne.se) definierar en 

kontext som ett sammanhang, omgivning, miljö eller ram. I denna uppsats syftar kontext till 

de händelser eller sammanhang som inramar en miljö/omgivning. Denna uppsats skiljer på 

skolkontext och kontexter utanför skolans värld.  

Yrkesmatematik: Yrkesmatematik är matematik som används utanför skolans värld och står i 

kontrast med skolmatematik som används inom skolans värld. Skolmatematiken 

karakteriseras av att den är uppgiftsstyrd, att det oftast finns endast en godtagbar lösning och 

att den genomförs i syfte att genom repetitioner tillägna sig matematikkunskaper. 

Yrkesmatematik är däremot motsatsen. Det finns oftast inte en enda rätt lösning och 

lösningarna leder alltid till en produkt, ett pris etc. Yrkesmatematiken är situerad i en kontext 

som är utanför skolans värld och påverkas därför av faktorer i denna kontext. Med undantag 

för små variationer ser skolmatematiken likadan ut oberoende på skola eller plats men 

eftersom yrken är olika krävs olika matematikkunskaper beroende på vilket yrke det handlar 

om (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Den infärgade matematiken försöker brygga klyfta mellan 

skolmatematiken och yrkesmatematiken. 

1.3. Teoretisk bakgrund 

Att arbeta med autentiska uppgifter baserade på verkliga situationer har många fördelar. 

Bland annat ser elever nyttan av matematiken i samhället, de får en mer omfattande bild av 

matematiken och ser hur den kan användas som ett verktyg utanför skolans värld. För att 

uppnå dessa mål måste matematikuppgifterna vara autentiska och relevanta, t.ex. genom att 

integrera matematiken med andra ämnen genom infärgning (Palm, 2002). Forman och Steen 

(2000) argumenterar för mer autentiska uppgifter i skolan som reflekterar verkligheten utanför 

skolan värld i syfte att koppla ihop skolans värld med världen utanför skolan. FitzSimons 

(2014) anser att matematik måste läras ut på ett sådant sätt att eleverna kan använda sin 
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kunskap från skolkontext i en arbetskontext, samt att det finns en kompetensklyfta bland 

nyutexaminerade elever. När elever kommer ut på arbetsplatsen har de inte tillräcklig 

matematisk kompetens (FitzSimons, 2014; Muhrman, 2016). Eleverna måste bli redo för 

arbetsplatsen, de måste kunna applicera sina kunskaper på arbetsplatsen (FitzSimons, 2014 ). 

En elev är inte en nytta för samhället om denne inte kan applicera sin kunskap (Pollack, 

1997). 

Men att överbrygga klyftan mellan skolans värld och verkligheten utanför skolan är svårt. 

Elever har svårt med att använda sina kunskaper och att överföra dessa från en kontext till en 

annan. Att överföra sina kunskaper från skolan till omvärlden eller  från skolan och arbetet 

kan verka vara en enkel process men så är inte fallet, speciellt för elever (Evans, 2000). När 

man löser matematiska problem i verkligheten är det situationen som påverkar hur uppgiften 

löses. Ändras situationen måste också lösningsmetoden ändras. I verkligheten finns det oftast 

ingen enkel lösning (Pollack, 1997). Samtidigt är matematiken på arbetsplatsen ofta dold och 

underförstådd (Gillespe, 2000; Straesser, 2000), vilket gör det svårt att arbeta in 

yrkesmatematiken i läroplaner och kursplaner så att eleverna engagerar sig i verkligheten 

bortom skolans värld (FitzSimons, 2014). Ytterligare svårigheter är för lärarna att visa på 

relevansen av matematiken på arbetsplatsen eftersom matematiken ofta inte är synlig där 

(Straesser, 2000). I skolan rekontextualiseras uppgifter från verkligheten, där den verkliga 

kontexten underkastas matematiken (Gellert & Jablonka, 2009) och skolmatematiken ses som 

den enda matematiken. Det finns som en underförstådd barriär runt kring matematiken som 

gör att matematik inte integreras med andra ämnen. Matematik på arbetsplatsen upplevs som 

enkel och är ofta inte synlig vilket får den att verka avskild från skolmatematiken 

(FitzSimons, 2014).  

För att underlätta för eleverna att använda sina matematikkunskaper i arbetslivet behöver 

lärare etablera länkar mellan skolkontexten och arbetskontexten (Evans, 2000; FitzSimons, 

2014). Eftersom handlingar är situerade i sociala praktiker där kontexten påverkar handlingen 

kräver således olika kontexter olika agerande, varav elever handlar annorlunda i 

skolkontexten i jämförelse med arbetskontexten (Säljö, 2000). Överföring av kunskap 

underlättas om förutsättningarna inom skolkontexten efterliknas de i arbetskontexten (Evans, 

2000).  

Genom att använda autentiska infärgade uppgifter blir elever villiga att göra arbete som 

annars hade verkat artificiellt, vilket ger relevans till matematikuppgifterna (Gillespe, 2000). 
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Således behövs det uppgifter i skolan som efterliknar situationer utanför skolan, uppgifter 

som är autentiska (Forman & Steen, 2000) och inte bara har en tunn fasad av verklighet 

(Verschaffel, 2000). 

1.3.1. Palms ramverk för autentiska uppgifter 

Utgångspunkten för Palm (2009) ramverk är att skoluppgifter baserade på en verklig situation 

ska till en så hög grad som möjligt efterlikna den verkliga situationen. Detta påstår Palm 

(2009) görs genom simulation, där skoluppgiften ska vara en simulering av den verkliga 

situationen. Det betyder att förutsättningarna i skolkontexten måste efterlikna de i den 

verkliga kontexten. Nedan följer de aspekter som enligt Palm påverkar en uppgifts 

autenticitet. 

 
A. Händelse/fall: Den här aspekten hänvisar till händelsen eller fallet som är beskriven i 

uppgiften. För att händelsen ska uppfylla kravet för autenticitet måste den ha ägt rum i 

verkligheten eller ha en bra chans att äga rum i verkligheten. Således ska 

händelsen/fallet som uppgiften baseras på vara något som man gör utanför 

skolkontexten och ha ett korresponderande verkligt event. 

B. Fråga: Med fråga syftar Palm (2009) på överenstämmelsen mellan uppgiften som ges 

i skolan och den motsvarande ”out-of-school” situationen. Frågan som ställs i 

uppgiften måste därför vara en fråga som skulle kunna ställas i verkligheten. 

C. Information/data: Denna aspekt angår informationen/data som presenteras i 

uppgiften, vilka kan vara allt från värden, modeller eller vilka givna förutsättningar 

som ges i uppgiften. Denna kategori har tre stycken underkategorier. 

1) Förekomst: Syftar till huruvida informationen som är tillgänglig i uppgiften 

stämmer överens med vilken information som skulle vara tillgänglig i den verkliga 

situationen som uppgiften baseras på. I skoluppgifter kan det finnas mer 

information tillgänglig än vad som skulle finnas tillgängligt i en liknande situation 

utanför skolan.  

2) Realism: Avser realismen i de givna värdena i uppgiften. Palm (2009) påstår att 

elevers lösningsstrategier delvis påverkas av deras bedömning av rimligheten i 

deras svar, vilket har verkligheten som referensram. Därför är det viktigt att 

informationen/data som ges i uppgifterna efterliknar informationen som finns 

tillgänglig utanför skolan. 
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3) Specificitet: Avser huruvida specificiteten i informationen/data som är tillgänglig i 

skoluppgiften matchar specificiteten i informationen/data som är tillgänglig i den 

verkliga situationen. För att elever ska kunna resonera likadant i skoluppgiften som 

i en verklig situation måste specificiteten av information/data stämma överens. 

Palm (2009) ger exemplet att elever som resonerar kring andelar skulle ge olika 

svar beroende på om det var en tårta som skulle delas eller en brödlimpa. 

D. Presentation: Hur uppgiften är presenterad för eleverna. Aspekten presentation har 

två underkategorier. 

1) Form: Form avser i vilken form uppgiften är presenterad för eleverna; om 

uppgiften är framförd i muntlig eller skriftlig form och är informationen i 

uppgiften given med ord, tabeller, diagram etc. Eftersom alla elever har olika 

förmåga att klara skriftliga respektive muntliga uppgifter, samt att det krävs olika 

kompetenser vid grafiska respektive muntliga representationer kan denna aspekt 

påverka vilken matematik som eleverna bedömer ska användas i uppgiften. 

2) Språk: Det språk som ofta används i problemlösningsuppgifter är annorlunda än 

det språk som används i vår vardag. Det kan därför vara svårt för elever att 

analysera och tolka problemlösningsuppgifter beskrivna med detta icke 

vardagsspråk, vilket hämmar möjligheterna till att samma matematik används i 

skolsituationer som i situationer utanför skolan. Således är det viktigt att språket i 

uppgifter är detsamma som i situationer utanför skolans sammanhang. 

E. Lösningsstrategier: En uppgift anses vara autentisk bara i sammankoppling med att 

den som löser uppgiften anser uppgiften sammanfalla med hens yrkesroll och syftet 

med lösningen. För att en uppgift ska vara autentisk ska den således inkludera roll och 

syfte med lösningen för den som löser uppgiften. Även denna aspekt har två 

underkategorier.  

1) Tillgänglighet: Syftar till överenstämmelsen av relevanta lösningsstrategier 

tillgängliga för elever som löser skoluppgifter och de lösningsstrategier 

tillgängliga för personerna skildrade i uppgiften som löser den korresponderande 

uppgifterna i verkliga livet utanför skolan. Om strategierna inte stämmer överens 

har eleverna inte samma möjligheter att använda samma matematik som skulle 

kunna användas i den simulerande situationen.   

2) Erfaren rimlighet: Denna aspekt avser överenstämmelsen mellan de strategier 

som erfars rimliga för att lösa uppgiften i en skolsituation med dem som erfars 

rimliga i den simulerade situationen. Palm (2009) ger som exempel uppgifter som 
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börjar med en genomgång av en specifik metod, vilket kan uppfattas som om den 

givna metoden är den enda som är tillämpbar. 

F. Förhållande/omständigheter: Den sociala kontext i vilken uppgiften ska lösas 

påverkas av interaktion mellan de olika förhållanden i just den sociala kontexten. 

Omständigheter/förhållandena påverkar hur elever tänker och löser uppgiften samt 

uppgiftens autenticitet. Denna aspekt har delats upp i sex underkategorier. 

1) Tillgänglighet av hjälpmedel: Hjälpmedel i detta fall syftar till konkreta 

hjälpmedel som är tillgängliga utom sinnet så som miniräknare, linjal osv. Med 

andra ord hur lika är hjälpmedlen i uppgiften i jämförelse med de i den verkliga 

situationen? 

2) Vägledning: Vägledning redogör för både implicita och explicita antydningar i 

uppgiften. 

3) Konsultation och kollaboration: Löses uppgiften i grupp, själv och får elever ta 

hjälp utav utomstående. 

4) Diskussionsmöjligheter: Avser möjligheten för elever att fråga och diskutera 

betydelsen och förståelsen av uppgiften. Avsaknad av överrensstämmelse mellan 

”in-and out-of-school” situationer i denna underkategori kan leda till skillnader i 

den matematik som används då kommunikation har visat sig ha effekt på den 

upplevda betydelsen och förståelsen av uppgiften och de lösningsstrategier som 

används. 

5) Tid: Det är viktigt att tiden som ges till uppgiften inte leder till skillnader i 

möjligheterna till att lösa skoluppgiften jämfört med simulationen. Tidspress är en 

känd faktor som påverkar hur framgångsrikt man löser uppgiften. 

6) Konsekvenser: Elevers motivation till att lösa uppgifterna och stress påverkar 

problemlösningsprocessen. Olika lösningar har olika konsekvenser för eleverna. 

Därför är det viktigt att ha dessa aspekter i åtanke. När man löser problem i 

verkliga livet har man ofta andra motiv än vad elever i skolan har. Av detta skäl är 

det viktigt att uppgifterna har liknande motiv som de skulle haft i verkligheten. 

Detta kan göras genom att publicera lösningarna eller försöka nyttja dem utanför 

skolan. Konsekvenserna för framgång respektive misslyckande med uppgiften ska 

så snarlikt som möjligt efterliknas vad som hade hänt i en verklig situation. 

G. Lösningskrav: Lösningskrav tolkas som både metoden som används för att lösa 

uppgiften och det slutgiltiga svaret. Lösningskraven ska så mycket som möjligt 
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efterlikna de krav som finns i den verkliga situationen. Alltså kan bedömning av 

lösningars validitet och diskussioner av metoder utgöra krav för skoluppgifterna.  

H. Syfte i den bildliga kontexten: Syftet med uppgiften i den bildliga kontexten ska vara 

lika tydlig för eleverna som för den som ska lösa en uppgift i den simulerade 

situationen. 

Varje aspekt kan bedömas på en skala som går från helt artificiellt till autentiskt. Vidare är det 

av större vikt att vissa aspekter är mer autentiska än andra. Vilka dessa är beror enligt Palm 

(2009) på vilken situation som ska simuleras, syftet med simuleringen och vilka det är som 

ska utföra uppgiften. Alla aspekter behöver inte vara uppfyllda för att en uppgift ska anses 

vara autentisk. 

1.3.2. Matematiklärare och lantbrukare 

I sin doktorsavhandling Inget klöver utan matematik- en studie av matematik i yrkesutbildning 

och yrkesliv (2016) intervjuar Muhrman matematiklärare, yrkeslärare, elever på 

lantbruksprogrammet och lantbrukare om vilka matematikkunskaper de anser en lantbrukare 

behöver i sitt yrke. Resultatet från intervjuerna visar att det inte finns någon konsensus om 

vilka matematikkunskaper en lantbrukare behöver i sitt yrke. 

Matematiklärarna är inte så pass insatta i yrket att de vet vilka kunskaper en lantbrukare 

behöver. Istället menar majoriteten av matematiklärarna som intervjuades att matematik är 

essentiellt för alla människor som samhällsmedborgare. Dock finns det en tydlig skillnad 

bland matematiklärare som arbetar infärgat och de som inte arbetar infärgat. De 

matematiklärare som arbetar med infärgning är mer insatta i yrket ock kan ge bättre och mer 

specifika svar angående vilka matematikkunskaper en lantbrukare behöver och använder i sitt 

yrke. 

Lantbrukarna, å andra sidan, hävdar att det är för många elever som lämnar gymnasieskolan 

med otillräckliga matematikkunskaper för att klara av yrkeslivet. Ekonomiska beräkningar är 

ett exempel på ett område där yrkeselever på naturbruksprogrammet inte har tillräckliga 

kunskaper. Muhrman (2016) skriver att yrkeslärarna som intervjuades påpekar att eleverna 

utbildas till att arbeta som anställda, inte driva egna företag. Många lantbrukare anlitar 

konsulter, men vidhåller ändå att det är viktigt att själv kunna göra egna beräkningar, för att 

säkerställa att konsulternas beräkningar är rimliga. Studien visar att lantbrukare anser att 

lantbrukselever behöver kunskaper inom matematik för att se samband och för att hänga med 

den tekniska utvecklingen. 
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2.Syfte och frågeställning 

Syftet med denna produktionsuppsats är att undersöka relevansen och autenticiteten av 

infärgade uppgifter på yrkesprogram 

Därför tar denna produktionsuppsats sin utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 Vilka områden och kunskaper inom matematik är relevanta för frisörelever? 

 Hur relevanta och autentiska är infärgade uppgifter på yrkesprogram? 

 Hur kan infärgade uppgifter förbättras med avseende på relevans och autenticitet? 

2.1. Avgränsningar 

Undersökningen har ett fokus på relevansen av infärgade uppgifter på yrkesprogram. Då 

studien inte får bli för omfattande avgränsas studien till en fallstudie där en infärgad uppgift 

från frisörprogrammet analyseras utefter Palm (2009) kriterier för autenticitet. En 

yrkesutövande frisör konsulteras att kommentera och lösa delar av den infärgade uppgiften för 

att uppskatta dess autenticitet och på så vis värdera uppgiftens relevans för det framtida yrket. 

Det är frisörens uppskattning om vad hen anser vara relevant för en frisör som undersöks i 

denna studie.  
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3. Metod 

3.1. Val av metod 

Med bakgrund av studiens syfte gjordes valet av att använda ett flertal metoder för att besvara 

frågeställningarna. Eftersom studiens fokus ligger på relevansen av infärgade uppgifter 

kändes det som en självklarhet att göra en innehållsanalys av en infärgad uppgift.  Palms 

(2009) kriterier för vad som anses vara en autentisk infärgad uppgift passade bra in på syftet 

och frågeställningen, men att bara analysera infärgade uppgifter utefter Palms kriterier kändes 

varken innovativt eller särskilt givande. Är en uppgift verkligen relevant för 

frisörutbildningen bara för att den är autentisk enligt Palms kriterier? För att gå djupare och 

verkligen se på relevansen gjordes valet att be en yrkesverksam lösa den infärgade uppgiften 

och kommentera på dess relevans. På detta vis ses relevansen för yrket tydligt om den 

yrkesverksamme använder sig av matematiken som används i den infärgade uppgiften. Valet 

gjordes att intervjua både frisören och yrkesläraren för att se just relevansen i uppgiften och 

dess autenticitet  

3.2. Studien genomförande  

För att inte studien skulle bli för omfattande gjordes valet av att göra en fallstudie på en 

gymnasieskola på frisörprogrammet, med en matematiklärare, en frisör och en infärgad 

uppgift bestående av 8 deluppgifter. En observation av den första av 3 lektioner gjordes där 

den infärgade uppgiften introducerades. På detta vis fick jag bakgrundsinformation till 

uppgiften och hur matematikläraren motiverade valet av uppgift. Därefter påbörjades analysen 

av den infärgade uppgiften utefter Palms (2009) kriterier. Eftersom Palms (2009) kriterier är 

många och övergripande har dessa slagits ihop till 5 generella kategorier som passar in på 

analysen av den infärgade uppgiften (se tabell 1).  

Tabell 1 Beskrivning av kategorier skapade utifrån Palms kriterier 

Kategori Palms kriterier Beskrivning 

1: Relevans AB Avser relevansen av händelsen/frågan i 

uppgiften 

2: Innehåll C   Avser autenticiteten av innehållet i uppgiften 

t.ex. data, framställning och språk 
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3: Lösning   EG     Hur uppgiften löses, vilka krav finns, vilka 

möjligheter finns etc 

4: Tid och    

konsekvenser 

     Är motivationerna för eleverna att lösa uppgiften 

lika som i den verkliga kontexten, hur mycket 

tid har eleverna på sig 

5: Syfte H Vad är syftet med uppgiften, är det samma som 

syftet i den verkliga kontexten 

 

Utöver att göra en innehållsanalys av den infärgade uppgiften och konsultera en yrkesverksam 

frisör gjordes även en kort semistrukturerad intervju med matematikläraren och frisören.  

Audioinspelningen av intervjuerna gjordes på en mobiltelefon och fördes sedan över till 

datorprogrammet Audacity för att underlätta lyssnandet. Sedan transkriberades svaren på 

intervjufrågorna ordagrant av i ett Worddokument. Intervjuerna analyserades genom att 

svaren från intervjuerna sattes in i de kategorier som skapats utefter Palms (2009) kriterier (se 

tabell 1). Intervjun med frisören och matematikläraren lades samman med analysen av den 

infärgade uppgiften. Även den infärgade uppgiften analyserades utifrån Palms (2009) 

kriterier. 

3.3. Urval 

Urvalet till studien kom till stor del att påverkas av vilka möjligheter som fanns till tillgång 

och vilka matematiklärare som arbetade infärgat under just den period då studien 

genomfördes. Verksamma på LiU var redan och studerade infärgning av matematik på 

frisörprogrammet på en skola så det var lättast att använda deras kontakter. Därför fokuserar 

denna studie på frisörprogrammet. Denna kontakt gjorde att det inte tog lång tid att hitta 

matematiklärare som arbetade med den slags infärgade uppgifter som behövdes för att 

genomföra studien. Läraren vars lektion observerades och vars uppgift som analyseras i denna 

uppsats arbetade redan infärgat och eftersom hen redan hade kontakt med forskare på LiU var 

det lätt att upprätta kontakt med hen.  Detta sorts urval kallas enligt Bryman (2001) för 

bekvämlighetsurval. Matematikläraren som har intervjuats i denna studie har arbetat som 

lärare i 10 år varav de två senaste på yrkesprogram. Hen har endast arbetat med infärgning i 

ett par månader. Frisören som konsulteras i denna studie har varit egen företagare i mer än 20 

år och har även arbetat som yrkeslärare på frisörprogram. 
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3.4. Fallstudie 

Då denna studie endast fokuserar på data från en skola, en lärare, en frisör och en uppgift 

faller den under kategorin fallstudie. En fallstudie definieras av Bryman (2001) som en 

detaljerad och ingående studie av ett ”fall”, vilket oftast är associerat med en viss plats, t.ex. 

ett samhälle, en stad eller en skola. Fallstudier brukar oftast hamna mellan kvantitativa och 

kvalitativa studier och innehåller element av båda metoderna (Bryman, 2001), vilket passar 

bra in på denna studie då den varken är tydligt kvalitativ eller kvantitativ.  Eftersom studien är 

en fallstudie säger den inget generellt men blir aktuell för just denna skola och för just 

frisörprogrammet på denna skola gällande infärgning av frisöryrket på matematikuppgifter.                                       

3.5. Genomförande av innehållsanalys 

Analysmetoden i detta arbete är en kvalitativ innehållsanalys. Vid kvalitativ innehållsanalys 

är målet att systematiskt söka efter bakomliggande teman och innehåll i materialet utifrån 

förutbestämda kategorier. Kategorier konstrueras av forskaren utifrån materialet som ska 

analyseras. Två aspekter i innehållsanalysen framhävs som grundläggande, nämligen 

systematik och objektivitet, så att inte forskarens egna värderingar har inflytande på resultatet. 

Genom att ta hänsyn till dessa  görs analysen på ett sådant sätt att vem som än använder 

samma ramverk och data kommer fram till ett likadant resultat (Bryman, 2001).  

Först översattes Palms kriterier för autenticitet till svenska och sedan grupperades dessa i 

olika kategorier, så att liknande kriterier bildade större övergripande kategorier (se tabell 1).  

Eftersom t.ex. kriterierna A och B handlar om relevansen i uppgifter så de slogs samman till 

en kategori som avser uppgiftens relevans. Därefter analyserades alla deluppgifter i den 

infärgade uppgiften utefter kategorierna som skapats. Alla deluppgifter passar inte in på alla 

kategorier, men uppgiften som helhet täcker alla kategorierna. En utomstående opartisk källa 

ombads att göra en egen analys av den infärgade uppgiften för att få ytterligare ett perspektiv 

och hen kom fram till samma resultat. 

 

3.6. Intervju 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) ska intervjuer genomföras på en plats som den som 

intervjuas valt ut och känner sig bekväm med. Båda intervjuerna i denna studie genomfördes 

således på respektive arbetsplats och var semi-strukturerade. Semi-strukturerade intervjuer är 

inte lika strikta som strukturerade intervjuer och lämnar rum för diskussioner och teman som 



14 
 

uppkommer under intervjuns gång. Vid semistrukturerade intervjuer har forskaren en färdig 

lista över teman och frågor som ska tas upp i intervjun. Denna lista kallas för intervjuguide 

(Bryman, 2001). Delar av intervjuguiden i denna uppsats (se bilaga 2) är direkt tagen från 

Muhrman (2016) för att möjliggöra direkta jämförelser mellan resultat. Detta ger fördelen att 

intervjufrågorna redan har testats så en provintervju är inte nödvändig. Frisören fick ta del av 

intervjufrågorna och den infärgade uppgiften i förtid för att kunna förbereda sig. Resterande 

frågor som ställs till matematikläraren är mer bakgrundsfrågor för att se hur den infärgade 

uppgiften kom till. För intervjun med frisören är delen där hen kommenterar på uppgiften inte 

lika strukturerad som Muhrmans frågor. Här används endast punkter som stöd i intervjun då 

syftet är att hen ska tala mer fritt om hur hen löser uppgiften. Enligt Bryman (2001) kan en 

intervjuguide vara allt ifrån en kort minneslista av vad som ska tas upp i intervjun till en mer 

strukturerad lista av frågeställningar som behöver täckas. I denna studie är intervjuguiden en 

blandning av dessa två. 

 

3.6.1 Intervjuguide-verksam frisör 

Intervjuguiden är skapad utifrån Muhrmans (2016) intervjuguide för yrkeslärare inom 

lantbruksämnen. Frågorna är tagna från bilaga 2 (Muhrman, 2016, sid 281) och omskrivna till 

att passa in på frisöryrket istället för lantbruk. Frågorna ingår under den övergripande frågan: 

använder frisörer matematik i sitt arbete, i sådant fall vad och inom vilka områden? 

1. Vad anser du är de viktigaste kunskaperna/ förmågorna man behöver som frisör? 

(generellt) 

2. Anser du att det är viktigt för frisörelever att lära sig matematik? I sådant fall varför? 

3. Kan du utifrån dina yrkeskunskaper beskriva några områden där man som frisör 

behöver ha matematikkunskaper? 

4. Vilka matematikkunskaper är det viktigast att en frisörbrukselev utvecklar under sin 

yrkesutbildning? 

Utöver dessa frågor ombeds frisören att genomföra delar av den infärgade uppgiften. Då 

uppgiften rör beräkningar av moms och skatt av en egen hyrstol ombeds frisören berätta om 

hur hen utför sina beräkningar för att se om hen gör på samma sätt som i den infärgade 

uppgiften. Till sist ombeds frisören kommentera på de värden som används i uppgiften och 

uppgiftens autenticitet och relevans för yrket. 

 

 



15 
 

3.6.2. Intervjuguide-matematiklärare 

Intervjuguiden är skapad utifrån Muhrmans (2016) intervjuguide för matematiklärare som 

arbetar på yrkesprogram. Även här är frågorna är tagna från bilaga 2 (Muhrman, 2016, sid 

282–283) och omskrivna till att passa in på frisöryrket istället för lantbruk. Frågorna ingår 

under den övergripande frågan: använder frisörer matematik i sitt arbete, i sådant fall vad och 

inom vilka områden? Utöver dessa frågor ställdes inledningsvis lite frågor om 

matematiklärarens bakgrund så som: hur länge har du arbetet på frisörprogrammet/ som 

matematiklärare? 

1. Anser du att det är viktigt för frisör att lära sig matematik? I sådant fall varför? 

2. Kan du beskriva några områden där man som frisör behöver matematikkunskaper? 

Nästa fråga är mer allmän och generell och ämnar få en bakgrund till uppgiften som 

analyseras i resultatet. Frågorna är ej tagen från Muhrman (2016) utan är konstruerad specifikt 

för denna studie. 

3. Var fick du inspiration till uppgiften? 

4. Varför valde du att göra just denna uppgift? 

Till sist innehåller intervjuguiden för matematikläraren en fråga tagen från bilaga 2, tema två 

(sid 283)  i Muhrmans (2016) studie. Denna fråga lades till då den ansågs vara extra relevant 

för frågeställningarna då den visar lärarens motivation och synsätt gentemot 

frisörprogrammet.  

5. Är det något avsnitt i matematikkursen som du anser är extra viktigt för de blivande 

frisöreleverna? Varför? 

3.6.3. Generella frågor 

Utöver frågorna ovan till frisören och matematikläraren ställdes inledningsvis lite frågor om 

informanternas bakgrund så som: hur länge har du arbetet på frisörprogrammet/ som 

matematiklärare? Hur länge har du arbetet som frisör? Dessa frågor ställdes för att lära känna 

informanterna och för att få lite information om deras bakgrund som kan vara av intresse för 

studien.  

3.7. Transkribering 

Intervjuerna transkriberades med hjälp av programmet Audacity. Det finns inte många regler 

när det gäller transkriberingar, att gå från muntlig till skriftlig diskurs. Istället ska 

transkribenter följa en grundregel: ”ange klart i rapporten hur utskrifterna har gjorts” (Kvale 
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& Brinkman, 2014, sid 221). Hur detaljerade utskrifterna behöver vara beror på 

undersökningens syfte, tillgänglig tid och vem som utför transkriberingen. Huruvida intervjun 

ska återges ordagrant, i talspråk eller i mer formell karaktär är upp till forskaren att bestämma 

och beror mycket på ändamålet med transkriberingen och studien. I studier som fokuserar på 

språklig analys är högst detaljerade transkriberingar viktiga (Kvale & Brinkman, 2014). 

Eftersom denna studie inte ska ingå i en språklig analys så kommer svaren i intervjun bara att 

transkriberas ordagrant. För att skydda informanternas identiteter har namn kodats. 

Matematikläraren har kodats som ML och frisören som F. Intervjuaren har koden I. 

 

3.8. Etiska överväganden 

Utgångspunkten vid forskningsetiska överväganden är individskyddskravet (CODEX, 2008). 

Individskyddskravet rör de grundläggande etiska frågorna om frivillighet, integritet, 

anonymitet och konfidentialitet (Bryman, 2001). Enkelt sagt betyder individskyddskravet att 

individens psykiska och fysiska hälsa ska skyddas. Individer som deltar i undersökningar får 

varken skadas eller kränkas (CODEX, 2008). De etiska principer som ligger till grund i 

svensk forskning har utarbetats från ovanstående och har summerats i fyra huvudkrav: 

 Informationskravet: Deltagarna i undersökningen informeras om undersökningens 

syfte och att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som under 

undersökningens gång. 

 Samtyckeskravet: Deltagarna bestämmer om de vill delta i undersökningen eller inte. 

 Konfidentialitetskravet: Alla deltagares personuppgifter hålls konfidentiella och 

oåtkomliga för obehöriga.  

 Nyttjandekravet: Insamlad data får endast användas för forskningsändamål. 

(Bryman, 2001; CODEX, 2008). 

Det är dessa fyra antaganden som denna undersökningen utgår ifrån och som har legat till 

grund till informationsbrevet (se bilag 1). Eftersom studien använder sig av flera olika 

metoder för olika respondenter berörs inte alla deltagare i studien av alla fyra krav. Eleverna 

som observerades berördes mestadels bara av samtyckeskravet och informationskravet. Detta 

uppfylldes genom att inga namn nämndes och fokus låg på lärarens introduktion av uppgiften, 

inte på eleverna.  

Intervjuerna av läraren och frisören audioinspelades på en mobiltelefon. De blev informerade 

om de fyra etiska principerna innan intervjuernas start samt när de tog del av 
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informationsbrevet. Lärarens och frisörens identitet hålls anonyma och de benämns bara som 

matematikläraren och frisören i denna uppsats. Vidare kodning behövs ej då det endast var en 

matematiklärare och en frisör som blev intervjuade. I enlighet med nyttjandekravet raderas de 

inspelade intervjuerna efter att arbetet publiceras och endast min handledare har tagit del av 

intervjuerna. 
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4. Resultat 

I denna del presenteras resultatet av studien. Resultatet av studien delas upp i tre delar: 

relevans, autenticitet och möjliga förändringar. Först beskrivs matematiklärarens och frisörens 

svar angående vilken matematik som frisörer/frisörelever behöver och ställs emot varandra. 

Därefter analyseras den infärgade uppgiften efter kategorierna skapade från Palms (2009) 

kriterier. Till sist läggs fokus på hur uppgiften kan förbättras med avseende på relevans och 

autenticitet baserat på intervjun med frisören. 

4.1. Matematiklärare och frisörs svar angående matematik på hantverksprogrammet 

I följande avsnitt presenteras matematiklärarens och frisörens svar om varför frisörelever ska 

lära sig matematik och vilken matematik som är viktig för en frisör. Svaren analyseras och 

delas in i områden som sedan presenteras i tabell 2.  

För att motivera eleverna till att studera är det till nytta för dem att se relevansen av 

matematik (Ernest, 2006). Relevansförmåga specificerar vikten av att elever ska kunna se hur 

matematiken ter sig i vardagen och dess nytta för samhället (Skolverket, 2011a). 

Matematiklärarens tankar går också i dessa banor om matematikens nytta för samhället. 

Enligt hen ska frisörelever, precis som alla andra elever lära sig matematik då 

matematikkunskaper krävs i dagens samhälle. 

07 I: Anser du att det är viktigt för frisör att lära sig 

matematik? I sådant fall varför? 

08 ML: ja just för en frisör menar du? 

09 I: mm 

10 ML: ja en frisör är ju också en människa då så att jag tycker 

som en samhällsmedborgare brukar vi ju prata om att det är 

klart att det är viktigt att kunna räkna 

Men efter lite betänketid kommer hen fram till att det finns fler specifika anledningar till att 

just frisörelever ska lära sig matematik, anledningar som hen kopplar till elevernas framtida 

profession. Hen menar att eftersom flertalet frisörelever ska bli egenföretagare så är 

matematik viktigt för att kunna driva ett företag, vilket den verksamma frisören håller med 

om.  

35 I: Är det något avsnitt i matematikkursen som du anser extra 

viktigt för de blivande frisöreleverna? 

36 ML: Ja men jag skulle nog säga att det är procent. Om vi tar 

det som ett avsnitt, jag menar att räkna procent på olika 

sätt det är ju jätteviktigt för deras lönsamhet, ekonomi 
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eller vad som helst. Rabatter, erbjudanden, ja allt sånt 

där och att hålla ordning på sin ekonomi och budget. 

Både matematikläraren och frisören anger kostnadsberäkningar, momsberäkningar etc som ett 

av de viktigaste områdena inom matematik för en verksam frisör/frisörelev. 

 

56 I: Kan du utifrån dina yrkeskunskaper beskriva några områden 

där man som frisör behöver ha matematikkunskaper? 

57 F: Då handlar ju frisörmatten rätt mycket om företagsfrågor 

och hur man gör kostnadsberäkningar på tid och behandling 

och sen företagskunskaper. Ganska enkelt, uträkningar. Jo 

men alltså sådana saker tänker man ju inte heller på när 

man kommer ut vad kostar tid, så mycket 

kostnadsberäkningar. 

Till en början kan det verka som om frisörer inte använder någon matematik i sitt arbete men 

vid närmare eftertanke kommer både matematikläraren och frisören in på flera områden och 

kunskaper som är viktiga för en frisör (se tabell 2).  

I Tabell 2 är det tydligt att frisören nämner fler områden och mer specifika kunskaper i 

matematiken än vad matematikläraren gör.  Samtidigt finns det tydligt överlapp bland 

frisörens åsikt och matematikläraren åsikt. Båda anser att procent, geometri och andelar är 

viktiga för blivande frisörer. I sin intervju ger matematikläraren exempel på hur hen har 

arbetat infärgat med dessa områden. 

14 ML: Det här är ju ganska nytt för mig så de är ju först i höst 

som jag börjat med de här med infärgning för frisörer. Det 

som jag har gjort hittills har varit just det här med att 

blanda färger och pratat om andelar på olika sätt, då ihop 

med förhållanden, liksom att man blandar ett till tre, två 

till fem eller hur man nu gör. Sedan har vi hållit på med 

geometri, vilket jag tycker var ganska roligt. Där utgick 

vi ifrån olika former därför att frisörerna tittar på hår- 

och ansiktsformer. Då jobbar dem med rund form eller 

kvadratisk. Är det oval dem säger då pratar vi mer om 

elipser. Dem formerna tog jag fasta på när vi jobbade med 

geometri och så undersökte vi de formerna just specifikt 

som de ska jobba med. Det tycker jag blir en ganska kul 

ingång för dom.  

16 ML: Då kan dom ha nytta av det. Sen gjorde vi en grej till 

också det handlar mer om ekonomi då när vi har mätt hur 

mycket schampo det går åt när dem schamponerar. När dom 

hade en lektion i schamponering och då fick dom mäta hur 

mycket dom tog och så fick dom använda matskedar och så 

var det en del enhetsomvandlingar. Det fick dom räkna ut 

hur många sådana där flaskor går det åt i så fall om du 
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har si och så många kunder och stämmer det med flaskans 

innehåll osv. Men här kan man också räkna på besparingar. 

Läraren och eleverna hade under förgående matematiklektioner pratat om andelar vid 

blandning och utspädning av färger vid hårfärgning och räkning på olika former med 

utgångspunkt i ansiktsformer som t.ex. kvadratisk och ellips. Till sist hade de också beräknat 

hur mycket schampo de använder för att se om besparingar kan göras. Läraren var positiv till 

att arbeta infärgat på detta vis även om hen inte har arbetat infärgat länge. Frisören som 

intervjuades var också positiv och för ett infärgat arbetssätt då hen själv arbetat delvis som 

yrkeslärare på frisörprogrammet, och kände att det hade fattats under den tiden hen arbetat 

och att eleverna skulle gynnats av ett sådant arbetssätt.  

57 F: Jag har skrivit så här, geometrin när vi gör uppsättningar 

och vid klippning. Och så har jag skrivit måttenheter, här 

skrev jag blandning och utspädning av vätefärg och sen 

företagskunskaper. Ja, ganska enkelt. 

67 F: ja när man gör klippsätt. Man använder ju sig utav vinklar 

exempelvis, då grader när man lär sig klipp set. Det är ju 

liksom dem fyra klippsätten, där går man in ganska mycket 

på det, utifrån apex exempelvis. Ja vilka vinklar man 

använder för att få en gradering säger vi det är ju inte 

så att man måste hålla den precis så här men det är ju i 

alla fall en tumregel. 

71 F: Vi använder ju mycket konvex konkav, diagonalt. Alltså det 

är jättemycket geometri i vårat fackspråk. Det utgår ju 

väldigt mycket från det när vi samtalar med varandra så du 

ska ju kunna beskriva en frisyr rent matematiskt 

81 F: Exakt det där försökte jag precis förklara. Det försökte 

jag verkligen och pränta in vad gyllene snittet är för en 

elev. 

Gång på gång under intervjuns gång återkommer frisören till det faktum att de 

matematikkunskaper som en frisör behöver ofta är väldigt grundläggande och enkla. Dessa 

enkla kunskaper ska sedan appliceras inom yrket. Även fackspråket som används av frisörer 

är taget från matematiken, mer specifikt geometrin. 
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Tabell 2 Viktiga områden och kunskaper inom matematik för frisörer 

OMRÅDEN OCH KUNSKAPER I MATEMATIK SOM ÄR VIKTIGA FÖR EN FRISÖR 

ENLIGT: 

MATEMATIKLÄRARE FRISÖR 

Procent 

 Moms 

 Kostnadsberäkningar 

Procent 

 Moms 

 Kostnadsberäkningar 

Geometri 

 Former 

Geometri 

 Former 

 Vinklar 

 Gyllene snittet 

Andelar Trigonometri 

 Andelar 

 Matematiska termer 

 

4.2. Analys av infärgad uppgift 

I denna del av uppsatsen analyseras den infärgade uppgiften (se bilaga 3) efter Palms (2009) 

kriterier för autenticitet. För att förenkla analysen av uppgiften har Palms kriterier slagits ihop 

för att skapa fem övergripande kategorier. Då Palms ramverk är omfattande är det inte möjligt 

att diskutera alla kriterier då jag bedömt det som att alla inte är applicerbara på denna uppgift. 

De fem kategorierna är skapade genom att sammanfoga kriterier som är snarlika och tar upp 

liknande faktorer. Kategorierna presenteras i Tabell 1 med en kort förklaring samt vilka av 

Palms kriterier som utgör vilken kategori. 

 

4.2.1. Relevans av uppgiften 

Matematikläraren bad yrkesläraren att vara med vid introduktionen av uppgiften den första 

lektionen. Matematikläraren började lektionen med att förklara uppgiften och lämnade vissa 

tekniska begrepp till yrkesläraren, som t.ex. spilltid. Yrkesläraren förklarade hur det är att 



22 
 

driva ett eget företag och vilka matematiska färdigheter som behövs. Både matematikläraren 

och yrkesläraren påpekade att beräkningar av moms och skatt är viktigt för blivande frisörer. 

På detta viset försökte de visa på relevansen av den infärgade uppgiften och förhoppningsvis 

motivera eleverna till att arbeta med den. 

Kraven för att en uppgift ska uppfylla den första kategorin är att den innefattar en händelse 

som antingen har skett utanför skolans värld eller har en rimlig chans att inträffa i 

verkligheten. På samma sätt måste frågan som ställs i uppgiften vara sådan att den ställs i 

världen utanför skolan, i detta fall i en frisörsalong. Således måste uppgiften ha relevans för 

elevens framtida yrke som frisör.  

214 I: Så skulle du säga att denna uppgiften är relevant för en 

frisör eller frisörelev 

215 F: Ja men det skulle jag nog säga, liksom entrepenöriella 

kunskaper sa vi ju är viktiga, så alltså viktig är den ju. 

Frisören som intervjuades ansåg att ett av de viktigaste områdena inom matematik för en 

frisör var entreprenörkunskaper så som att hålla budget och göra kostnadsberäkningar.  

Vidare var frisören positiv till uppgiften och att det var en infärgad uppgift. Hen har tidigare 

arbetat som yrkeslärare och ansåg att det var just sådana här uppgifter som fattades när hen 

var lärare. 

 

01 F: Då handlar ju frisörmatten rätt mycket om företagsfrågor 

och hur man gör kostnadsberäkningar på tid så att säga och 

behandling. 

53 F: Ja men de tror jag det är för jag tror det här är 

jätteviktigt därför skrev jag ju till dig med att de här 

är precis det som man saknade. 

 

Även matematikläraren hade liknande åsikter, vilket tyder på att den infärgade uppgiften (se 

bilaga 3) är relevant för frisörelever. Således kan man säga att uppgiften uppfyller de av 

Palms (2009) kriterier som utgör den första kategorin. 

 

4.2.2. Innehåll i uppgiften 

Den andra kategorin som skapades utefter Palms (2009) kriterier fokuserar på innehållet i 

uppgiften. Med innehåll menas data som presenteras i uppgiften och språk och det är 

realismen och autenticitet av dessa som undersöks. Det ska inte finnas 
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Figur 1 Utdrag ur bilaga 3, del 4. 

missvisande/missledande data eller språk i uppgiften. Det är viktigt att data och språk matchar 

yrkesverksamheten så bra som möjligt. 

 

I denna uppgift (se bilaga 3) finnes tre fall där språket i uppgiften är felaktigt eller 

missledande och inte är autentiskt ur en yrkeskontext. I del 3 av uppgiften står det : ”Du ta 

betalt 400kr/timme” vilket enligt frisören inte stämmer då frisörer inte får ta betalt timvis. 

Istället är standarden för en frisör 11kr/minut, ett belopp som tagits fram av en 

frisörorganisation baserat på frisörers löner. 

 

107 F: Man får inte ha timlön för de första i frisörbranschen, så 

här vet jag inte varför man har räknat ut arbetstimmar. 

Det är väl kanske för att få fram hur många arbetstimmar 

dom gör eller? 

Ett liknande misstag hittas i del 4, där en rad olika behandlingar samt deras tider har radats 

upp.  

Tiderna för behandlingarna är enligt frisören lite för korta då en sådan behandling skulle ta 

lite längre tid, men vad mer är specificerar behandlingarna kön för kunderna, vilket enligt 

frisören inte är tillåtet pga. diskrimineringslagen. 

 

157 F: För de första får man ju inte specificera dam och 

herrkunder, utan diskrimineringslagen säger att det inte 

finns dam och herr utan då får de bli en klippning 45 

minuter, som man tar pris på eller 30 minuter. Det får man 

ta pris på. Sen varierar detta ganska mycket, jag tror att 

det i dagsläget ligger nog en klippning på 60 minuter 

generellt. Sen finns det tider för 30 minuter snabb 

maskin, eller så. Det där stämmer, permanent. Färgkund har 

vi två timmar, där tar man också två och en halv timme 

kanske. Lite korta tider tycker jag. Det kan vara att det 

var längesedan denna läraren var ute och jobbade i 

verkligheten tror jag. 
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Som frisören säger kan det vara så att dessa värden och behandlingar kommer från en frisör 

som inte arbetat på ett tag. I vilket fall som helst behövs värdena och behandlingarna 

uppdateras till att stämma överens med  aktuell yrkesverksamhet. 

 

I del 2 av uppgiften används begreppet spilltid i samverkan med ett procentantal för att räkna 

ut den effektiva arbetstiden. Både begreppet spilltid och effektiv arbetstid ledde till en stark 

reaktion och förvirring från frisören som intervjuades.  Frisören ansåg inte att arbetstid kunde 

delas upp i spilltid och effektiv arbetstid eftersom hen ansåg att även vid tillfällen då hen inte 

hade en kund på salongen så arbetade alla effektivt ändå. Det var aldrig så att de satt och 

rullade tummarna. Begreppet spilltid hade hen aldrig hört talas om och visste inte vad det var. 

Begreppet diskuterades väldigt länge och tillslut kom vi fram till att det troligtvis rörde sig om 

tid då man inte har en kund. 

 

Dessutom är antalet procent som används för spilltiden inte realistiskt enligt frisören som 

intervjuades. Spilltiden ska enligt uppgiften ligga på 30% och om spilltiden är den tid då det 

inte finns några kunder hade detta företaget inte klarat av att ha kvar sin affärsverksamhet. 

 

130 I: Men det låter ändå rätt mycket 

131 F: Alldeles för mycket, i så fall, då skulle den salongen gå 

i konkurs. 

Samma siffra hos en verksam frisör är påtagligt lägre. För veckan då intervjun gjordes 

räknade frisören ut att den låg på 9% och för föregående vecka var procentantalet noll. 

Således var de fullbokade den veckan. Om spilltid inte var den tid en frisör inte har en kund är 

det fortfarande mycket tid att ta bort från den tid man tar betalt för, men eftersom frisören 

påpekade att man inte får betalt timvis utan för de kunder man drar in måste man vara lite 

tveksam mot hela konceptet. 

 

Fortsättningsvis är informationen som presenteras i del 6 av uppgiften inte realistisk enligt 

frisören. I denna del ska eleverna beräkna vilka kostnader de har vilket är något frisörer 

arbetar mycket med enligt frisören som intervjuades. Del 6 av uppgiften liknar mest det som 

hen gör i sitt arbete men flera av kostnadsvärdena är på tok för låga. Frisören påstod att elever 

skulle trott att det inte kostade så mycket att driva ett eget förtag baserat på kostnaderna i 

denna uppgift. Flera av värdena är för låga och flera kostnader är antingen inte tillräckligt 

specifika eller saknas dem helt från listan. Största skillnaden i värden är det för kurser och 
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vidareutbildningar. I uppgiften står kostnaden för en kurs på 500kr/månad när det i 

verkligheten ligger på 5000kr/kurs. Dock går frisörer inte på sådana kurser varje månad utan 

istället ca 2-3 gånger per år. På det viset skulle man kunna säga att siffran stämmer om en 

frisör endast går på en kurs per år. 

 

173 F: Kurser och utbildning i månaden, ja det skulle väl vara 

lite lite det också idag faktiskt, jag menar en kurs idag 

kostar ju mer, en visning kostar ju så mycket, en kurs 

kanske ligger mer uppemot 5000. 

 

För arbetskläder är 100kr/månad också för lite och friskvård finns inte med alls i listan även 

om det är en dyr kostnad som ligger på 2500kr/år. Priset för reklam är dock för högt. I dagens 

samhälle går det att göra reklam genom sociala medier helt gratis och på så vis nå mer 

människor, vilket är ett bra sätt att spara pengar på. 

 

173 F: Nej men det finns inte riktigt, men ja det kanske det 

blir. Jag tänker mig att arbetskläder friskvård ingår i 

samma och det kostar 2500kr i månaden, om året förlåt. Så 

att det låter ju lite pluttigt tycker jag. 

 

 

Störst skillnad i uppgiften i jämförelse med verklig verksamhet kan ses i första delen av 

uppgiften då man räknar ut hur många arbetstimmar man har haft och sedan hur mycket man 

har tjänat. Här syns det tydligast att det är en skoluppgift då man antar att en frisör tar 

400kr/timme, när en riktig frisör istället tar 11kr/minut vid behandlingar. Detta är inte 

realistiskt. Även om en frisör arbetar alla dessa timmar specificerade i del 1 så får hen ändå 

inga pengar om hen inte har några kunder påpekar frisören under intervjun.  

111 F:  För det spelar ingen roll om du jobbar 170 timmar i 

månaden om du inte har några kunder.  

4.2.3. Lösning av uppgiften 

För att en uppgift ska vara autentisk måste lösningsstrategierna som är tillgängliga vara 

sådana som är tillgängliga i den verkliga situationen. Sättet på vilket uppgiften presenteras 

påverkar hur den kan lösas och vilka hjälpmedel eleven har påverkar hur man löser uppgiften. 

Alla dessa faktorer måste tas i beaktning när man undersöker autenticiteten och de måste så 

nära som möjligt stämma överens med verkligheten. Eftersom denna uppgiften är så styrd 

finns det inget val av lösningsstrategi för eleverna. Uppgiften säger tydligt att eleverna ska 
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använda sig av ett kalkylark och den visar steg för steg på ett instruerande vis hur eleverna 

ska gå till väga i varje moment. Eftersom eleverna inte kan välja lösningsstrategi behöver den 

strategi som presenteras i uppgiften vara så snarlik den som används av yrkesverksamma 

frisörer. 

94 I: Precis så jag tänker när du gör dina beräkningar för moms, 

hur mycket du tjänar, använder du Excel eller något sådant 

kalkylark för att göra det? 

95 F: Alltså ja det gör man ju i och för sig kanske men nu finns 

det ju olika program, så då hade jag, jag har haft visma 

enskild firma, som har bokföringsprogram. Där var de väl 

en typ av Excel kan jag tänka mig. Så jag har ju inte 

gjort några egna kalkylark, jag har ju liksom inte börjat 

från scratch utan jag har köpt mig ett program.  

Frisörer använder sig av olika köpta bokföringsprogram som ofta ser ut som kalkylark. De är 

mer komplexa och inte lika enkla som i uppgiften (se tabell 3). 

Frisören som intervjuades säger att hen känner igen matematiken som presenteras i uppgiften 

och beräkningarna, men att hen brukar se dem i en annan form. Uppgiften är gjord för 

frisörelever och för att de ska lära sig räkna moms och procent. Den har infärgats för 

frisörprogrammet för att göra den relevant för frisörelever eftersom kostnadsberäkningar ska 

tas upp enligt läroplanen och kommer användas mycket av eleverna i sitt framtida yrke. 

Eftersom uppgiften är gjord för att räknas i skolan ser inte programmet likadant ut. I början av 

intervjun känner frisören inte igen mycket av matematiken i uppgiften men framåt delmoment 

6 börjar hen känna igen sig.  

169 F: Det här känner jag igen, nu börjar jag ju känna igen 

liksom, sånt här jobbar man ju med. 

Det är i detta moment som kostnadsberäkningarna kommer in och det är härifrån en frisör 

utgår i sitt arbete.  

111 F: Alltså så här kan väl säga, jag har ju inte börjat på det 

här viset utan jag har ju mer kanske utgått ifrån vilka 

kostnader jag har. När man startar en firma så är det mer 

vilka kostnader har jag från början. Jag kan ju liksom 

inte, jag vet ju inte hur mycket kunder jag har så jag 

måste ju ändå börja någonstans. Vad är det för kostnader 

jag har, exempelvis hyran, försäkring. Den stora biten har 

jag plockat ner. 

170 I: Så detta är väldigt viktigt för en frisör kan man säga då? 

171 F: Det skulle jag ju vilja säga för då får man ju ut en summa 

och det är väl kanske lite den då som man jobbar utefter. 
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Frisören börjar med vilka kostnader företaget har och utgår därifrån för att se hur mycket 

företaget behöver tjäna och sätter en prisplan i enlighet med det. Därefter ser frisören hur 

många kunder de har haft på salongen och hur mycket de har tjänat. Allt detta sätts in i 

bokföringsprogrammet. 

103 F: Ja det skulle jag nog säga att så är det. Man sätter in 

sin dagskassa så att säga, vilket man specificerar ju 

oftast gärna behandling och vad som är försäljning och 

även så inköpen. Vilket som tillhör vilket. Alltså köper 

jag permanentvätska så ingår det i behandling. Köper jag 

däremot schampo så ingår det i försäljning så att man ser 

hur mycket har jag handlat in varor för och hur mycket har 

jag sålt för dem två grejerna delar man ju på. 

Detta visar att processen nästan är bakvänd till hur den är i uppgiften. I uppgiften börjar man 

med att räkna ut hur många timmar man arbetat och sedan hur mycket man har tjänat medan 

frisören börjar med kostnaderna och sedan räknar hur mycket som behöver tjänas in för att 

täcka dessa kostnader. Uppgiften utgår ifrån att man beräknar inkomsterna genom att 

multiplicera arbetstimmar med pris/timme, medan frisören påpekade att det inte spelar någon 

roll hur mycket tid man spenderar på salongen om det inte finns några kunder. Frisören kan 

vara på salongen dygnet runt men utan kunder får man inte in pengar. Varje del går in i den 

andra och är inte så uppdelad som den är i uppgiften. Bokföringsprogrammet som denna 

frisören använder är mer komplext (se tabell 3).  

 

Tabell 3 Försäljningsrapport för november månad från en verksam frisör med tre anställda 

 
Försäljningsrapport 

Företag Bling 
      Org nr 567432-9878 
      Datum (från) 2016-11-01 

      Datum (till) 2016-11-30             

Användare   Antal Exkl moms Moms Inkl moms Vinst excl Marginal 

        Kajsa 
       Produkter 
 

29 4556,00 1139,00 5695,00 2456,00 53,9% 
Tjänster 

 
95 39856,00 9964,00 49820,00 39856,00 100,0% 

Presentkort   4 3600,00 0,00 3600,00 3600,00 100,0% 

Totalt 
 

128 48012,00 11103,00 59115,00 45912 
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Eva 
       Produkter 
 

44 7860,00 1965,00 9825,00 4060,00 51,7% 
Tjänster 

 
125 52324,00 13081,00 65405,00 52324,00 100,0% 

Presentkort   1 3,00 0,00 0,00 500,00 16666,7% 

Totalt 
 

170 60187,00 15046 75230 56884,00 94,5% 

        Frans 
       Produkter 
 

27 4800,00 1200,00 6000,00 2580,00 53,8% 
Tjänster 

 
99 36808,00 9202,00 46010,00 36808,00 100,0% 

Presentkort   2 1500,00 0,00 1500,00 1500,00 100,0% 

Totalt 
  

43108,00 10402,00 53510,00 40888,00 
 

        Summering 
       Produkter 
 

100 17216,00 4304,00 21520,00 9096,00 52,8% 
Tjänster 

 
319 128988,00 32247,00 161235,00 128988,00 100,0% 

Presentkort   7 5103,00 0,00 5100,00 5103,00 100,0% 

Totalt     151307,00 36551,00 187855,00 143187,00   

        Moms 
       25% 

  

146204,00 36551,00 182755,00 
  0% 

  

5103,00 0,00 5100,00 
  Totalt               

        Betalningsmetoder 
       Kontant 
    

19335,00 
  Kort 

    

165320,00 
  Presentkort         3200,00     

Totalt 
    

187855,00 
   

Bokföringsprogrammet som frisören använder sig av är betydligt mer invecklat än det som 

presenteras i den infärgade uppgiften. Frisören bokför inte endast hens egna inkomster och 

utgifter, utan även anställdas. Allt detta summeras sedan för att räkna ut de totala inkomsterna 

och utgifterna (se tabell 3).  

 

4.2.4. Syfte och tid och konsekvenser av uppgiften 

Analysen av denna uppgift visade inte på några invändningar gällande tiden eleverna hade på 

sig att lösa den. Eleverna fick sammanlagt ca 7 timmar lektionstid att lösa uppgiften. En frisör 

som sköter sin bokföring gör det varje dag och i slutet av varje vecka och månad. Det är svårt 

att jämföra denna aspekten av uppgiften med den riktiga verksamheten. I skolan har varje 

moment endast ett visst antal timmar då mycket material ska hinnas med under skolåret. På 

samma sätt är det svårt att jämföra konsekvenserna och att efterlikna dessa i skolkontexten i 
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detta fallet. Konsekvenserna av att en elev inte klarar av att göra uppgiften är i värsta fall ett 

icke godkänt betyg, i detta fallet skulle eleven bara få hjälp av läraren tills hen lyckas. Om en 

frisör inte sköter sin bokföring rätt blir det ett brott mot skattelagen och konsekvenserna är 

stora. Den sista kriteriet för att en uppgift ska vara autentisk är att syftet med skoluppgiften 

måste vara detsamma som syftet i den verkliga situationen. Detta kriteriet uppfyller uppgiften 

delvis. Syftet är att eleverna ska göra bokföring men det är för en uppgift i skolan, inte för att 

hålla koll på sitt eget företag.  

 

4.3. Förbättringar av uppgiften 

I detta avsnitt föreslås förändringar till uppgiften baserade på intervjun med frisören och 

ovanstående analys. Förändringarna syftar till att höja autenticiteten i uppgiften och på så vis 

förhoppningsvis också höja relevansen i uppgiften, även om uppgiften redan är relevant för 

frisörelever.  

I ovanstående avsnitt var det två större områden i uppgiften som var bristande, innehållet och 

lösningsmetoden. Genom att rätta till all data som presenteras i uppgiften och ta bort felaktiga 

eller förvirrande utryck blir uppgiften mer autentisk. Frisören som intervjuades gav ett förslag 

på hur detta skulle gå till. Hen tyckte att eleverna skulle gå till frisörsalonger för att samla in 

data om priser och kostnader. På detta vis är data som används i uppgiften garanterat 

autentisk. 

215 F: Hade jag gjort denna uppgiften skulle jag ha ändrat lite 

saker. 

216 I:   Hur menar du? 

217 F: Hade gjort den med mina tjejer så hade jag liksom sagt 

till dom att gå till en salong samla in all information, 

titta på deras kunder och priser och allt vad de nu är. 

Genom att be eleverna gå ut till frisörsalonger kopplas uppgiften ännu starkare till yrket och 

yrkesverksamheten. Det skulle också potentiellt leda till intressanta diskussioner, som kan 

föras över till yrkeslektionerna, då alla elever skulle få in olika data. Jämförelser skulle kunna 

göras mellan salongerna och eleverna skulle få ett nytt perspektiv genom att se hur olika det 

kan se ut i praktiken, vilket kan leda till intresseväckande matematik. Om eleverna ombads 

göra bokföringen för en frisörsalong skulle även syftet av uppgiften bli mer autentiskt. 
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5. Diskussion 

5.1. Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatet i denna studie i relation till den allmänna och den 

teoretiska bakgrunden. Först diskuteras resultaten i relation till frågeställningar och till sist 

ges förslag på framtida forskning. 

 

Studien hade som utgångspunkt att undersöka dels hur relevanta och autentiska infärgade 

uppgifter på yrkesprogram är, dels vilka områden inom matematik som är relevanta för 

frisörelever samt även hur infärgade uppgifter kan förbättras utifrån aspekterna relevans och 

autenticitet. 

 

Första delen av intervjuerna med både matematikläraren och frisören fokuserade på vilka 

områden inom matematiken som var relevanta för just frisörelever. Till en början hade både 

matematikläraren och frisören har svårt att specificera områden och matematikkunskaper som 

en frisörelev kan tänkas behöva i sitt yrke. Anledningen till detta är att matematiken som 

används på arbetsplatsen ofta är dold och underförstådd (Gillespe, 2000; Straesser, 2000; 

FitzSimons, 2014).  Frisören pratade om att matematiken som frisörer ofta använder är enkel, 

och i intervjun lägger hen stark betoning på att matematiken som en frisör använder i sitt yrke 

ofta är ”basic”, alltså simpel aritmetik. Att yrkesmatematik upplevs som enkel är inte något 

nytt. Det knyter an till det faktum att matematik på arbetsplatsen är underförstådd vilket får 

det att verka som om den inte finns där eller används (Gillespe, 2000; Straesser, 2000; 

FitzSimons, 2014). Först senare i intervjun kom det fram att frisörer faktiskt använder mycket 

matematik (se Tabell 2) och att deras fackspråk kommer från matematiken, specifikt 

geometri. T.ex. använder frisörer ord som konkav, konvex och apex. Hen menar att det ska gå 

att beskriva en frisyr rent matematiskt. 

 

I Tabell 2 ser man att en frisör faktiskt behöver lära sig mycket matematik och att det är fler 

områden inom matematik som berörs än vad man antar att det ska vara. Precis som 

lantbrukarna i Muhrmans (2016) studie nämner frisören fler områden inom matematik än vad 

matematikläraren gör. Frisören och lantbrukarna lyfter fram en gemensam punkt, nämligen att 

elever behöver ha goda kunskaper i att göra ekonomiska beräkningar. Ekonomiska 

beräkningar hamnar främst i området procent i matematiken och inom entreprenörskap i 

läroplanen. Både frisören och matematikläraren som intervjuades i denna studie lyfter fram 

entreprenörskap som extra viktigt för en frisör, vilket betonas av läroplanen där följande står: 
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”därför ska utbildningen ge kunskaper om entreprenörskap och företagande” (Skolverket, 

2011, 125).  I båda studierna har matematiklärarna liknande svar angående varför elever 

behöver lära sig matematik. Eleverna ska lära sig matematik eftersom det behövs när de 

kommer ut i samhället. Elever behöver helt enkelt matematik för att vara goda 

samhällsmedborgare. Detta är i linje med Pollack (1997) som hävdar att en elev inte är till 

nytta för samhället om denne inte kan applicera sin kunskap. Att bara lära eleverna 

matematiska formler är då inte tillräckligt enligt Pollack (1997). Dock är det viktigt att ha i 

åtanke att eleverna kanske inte alltid kommer vilja vara frisörer och behöver därför också 

matematiska kunskaper som inte bara fokuserar på frisöryrket.  

 

 Elever som kommer ut på en arbetsplats och inte har tillräckliga matematiska kunskaper eller 

saknar förmågan att applicera den matematik de lärt sig i skolan kommer inte vara till någon 

nytta. Men att applicera kunskaper i matematik på arbetsplatsen kan vara svårt, då 

arbetsplatsmatematik ofta verkar vara helt avskild från skolmatematiken (FitzSimons, 2014). 

För att underlätta överföring av kunskap från en skolkontext till en yrkeskontext behöver 

skolkontexten efterlikna yrkeskontexten, t.ex. genom att infärga uppgifter (Evans, 2000).  

Därför är det viktigt att låta elever arbeta alltmer med infärgade uppgifter.  

 

Frisören delgav en anekdot om en före detta elev som inte kunde göra bra färgblandningar. 

Tydligen hade denna elev inte tillräckligt bra kunskaper om andelar så när eleven blandade 

färg blev det bara ”pannkaka”. Om denna elev hade arbetat med andelar på ett infärgat sätt 

hade hen kanske inte gjort så stora misstag. All matematik måste såklart inte vara infärgad då 

lärare har ont om tid och ett infärgat arbetssätt kanske inte passar till alla områden. Men som 

denna studie visar finns det flera områden inom matematik som är relevanta för frisöryrket, så 

ett infärgat arbetssätt hade varit framåttänkande. 

 

Uppgiften som analyserades i denna studie ligger just i ett av dem områdena, entreprenörskap, 

vilket enligt både frisören och matematikläraren är ett av de viktigaste områdena för en frisör. 

Uppgiften kan därför antas vara relevant, men som studien visar är uppgiften inte helt 

autentisk då den inte uppfyller alla av Palms (2009) kriterier. Självklart kan inte alla uppgifter 

uppfylla alla kriterier och Palms kriterier för autenticitet är egentligen som en skala, så det 

man kan göra är att försöka öka autenticiteten i uppgiften så att den bättre uppfyller Palms 

kriterier. 
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Förbättringarna som föreslås i denna uppsats ämnar öka uppgiftens autenticitet och därigenom 

också dess relevans. Den data som var fel i den infärgade uppgiften hade lätt kunnat undvikas 

genom ett flitigare samarbete med en yrkeslärare. Samarbete mellan matematiklärare och 

yrkeslärare efterfrågas och ses som nyckeln till att arbeta infärgat med relevanta uppgifter 

(Muhrman, 2016). Hade eleverna fått gå till en frisörsalong och samla in data hade den data 

som samlats in varit helt autentisk. Genom att ändra ordningen och frågan i uppgiften hade 

den blivit ännu mer relevant och överförd till en yrkeskontext, istället för att vara en 

skoluppgift. Nedan följer ett exempel på hur introduktionen i uppgiften hade kunnat se ut:  

 

Du är anställd som frisör på salong Glitter. Din chef har bett dig göra 

bokföringen för denna månad….  

 

Genom att ändra introduktionen ändras syftet med uppgiften och den blir genast mer autentisk 

och äkta, istället för en mer traditionell skoluppgift. En sådan uppgift hade hamnat högre upp 

på skalan för autenticitet och hade passat bättre in på de fem kategorierna som presenteras i 

Tabell 1. 

 

Nyckeln till mer autentiska uppgifter är mer samarbete mellan matematiklärarna och de 

yrkesverksamma. Hade matematikläraren konsulterat en frisör hade den data som inte var 

korrekt kunnat rättas till och uppgiften hade redan blivit mer autentisk. Dock har lärare 

tidsbrist redan som det är och att arbeta infärgat är mer tidskrävande, men jag tror att det finns 

mycket att vinna på att arbeta med infärgade uppgifter, både för matematiklärare och 

yrkeslärare, men främst för eleverna. 

5.2. Framtida forskning 

Det finns inte mycket tidigare forskning inom detta område av yrkesmatematiken, vilket 

märktes under litteratursökningen. Denna studie är en fallstudie och genomfördes i en skola 

och en klass och kan därför bara säga hur det ser ut vid just detta tillfälle. Det hade därför 

varit intressant att genomföra en mer omfattande studie och undersöka fler infärgade uppgifter 

från flera olika klasser. Detta skulle kunna göras bara på frisörprogrammet, men också på 

andra program. I flera artiklar nämns samarbete mellan yrkeslärare och matematiklärare som 

viktigt för att arbeta mer infärgat. Därför hade det varit intressant att undersöka hur 

matematiklärare och yrkeslärare samarbetar. Vad som framkommer tydligt i denna studie är 

att matematiken som frisörer använder kan ofta vara underförstådd och dold, det skulle därför 
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vara intressant att följa en yrkesverksam i deras arbete för att undersöka vilken matematik 

som faktiskt används, hur mycket matematik som användes och hur beräkningar görs. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Informationsbrev 

Information om att delta i en studie om autenticiteten och relevansen av infärgade uppgifter 

på hantverksprogrammet-frisör. Studien är ett examensarbete på avancerad nivå på 

ämneslärarprogrammet vid Linköpings Universitet. 

 

I och med införandet av Gy11 ändrades matematikkurserna för yrkesprogrammen. De nya 

kurserna fokuserar på att relatera matematiken till elevernas framtida yrken. Ett sätt att göra 

detta är genom infärgade uppgifter. Studier visar att elever är mer motiverade till att studera 

matematik om de ser hur matematiken är relevant för deras yrke, således är en viktig del i 

infärgade uppgifter är att de har relevans för det framtida yrket. Därför är syftet med denna 

produktionsuppsats är att undersöka relevansen av en infärgad uppgift. Detta görs genom att 

analysera en infärgad uppgift utefter Palms (2009) kriterier för autenticitet och genom att 

intervjua matematikläraren och en yrkesutövande, i detta fall en frisör. 

 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till lärare vid 

Linköpings universitet. Studien kommer att genomföras med en intervju under november 

2016. Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av relevansen av infärgade 

matematikuppgifter på frisörprogrammet. Intervjun beräknas ta ca 60 minuter, det är viktigt 

att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer.  

 

Intervjun kommer utgå ifrån Karolina Muhrmans (2016) studie om infärgning på 

naturbruksprogrammet. Intervjun kommer audioinspelas på mobiltelefon, transkriberas och 

analyseras. Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst 

så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske 

så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig 

presentation till andra studerande samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är 

färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Linköpings universitet. 

Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. 

Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. 

 

 

Deltagande är helt frivilligt och anonymt. Inga verkliga namn, namn på skolan, ortnamn eller 

andra avslöjande uppgifter kommer att användas i arbetet. Medverkan i studien är frivillig och 

du har rätt att avbryta ditt deltagande när du vill och utan motivering. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kontakta mig gärna om du har några frågor eller funderingar. 

 

Vänliga Hälsningar 

 

Anisa Susic    Handledare: Anna Lundberg 

Student vid Matematiska Institutionen, MAI Epost: anna.v.lundberg@liu.se 

Linköpings universitet 

581 83 Linköping 

Telefon: 073 80 63 457 

Epost: anisu558@student.liu.se    

  



 

Bilaga 2 

Intervjuguide-verksam frisör 

Frågor enligt Muhrman (2016) 

1. Vad anser du är de viktigaste kunskaperna/ förmågorna man behöver som frisör? 

(generellt) 

 

 

2. Anser du att det är viktigt för frisörelever att lära sig matematik? I sådant fall varför? 

 

 

3. Kan du utifrån dina yrkeskunskaper beskriva några områden där man som frisör 

behöver ha matematikkunskaper? 

 

 

4. Vilka matematikkunskaper är det viktigast att en frisörbrukselev utvecklar under sin 

yrkesutbildning? 

 

Frågor baserade på den infärgade uppgiften. Övergripande frågan: Hur gör du för att lösa 

uppgiften?  

1. Använder du samma program? 

2.  Samma siffror/värden? (spilltid) 

3. Har du gjort så här i din verksamhet? Om inte hur gör du? 

4. Skulle du säga att denna uppgift är relevant för yrket? 

  



 

Intervjuguide-matematiklärare 

1. Anser du att det är viktigt för frisör att lära sig matematik? I sådant fall varför? 

 

 

2. Kan du beskriva några områden där man som frisör behöver matematikkunskaper? 

 

 

3. Var fick du inspiration till uppgiften? 

 

4. Varför valde du att göra just denna uppgift? 

 

 

5. Är det något avsnitt i matematikkursen som du anser är extra viktigt för de blivande 

frisöreleverna? Varför? 

 

  



 

Bilaga 3 

Kalkyl för hyrstol/enskild firma 

I den här uppgiften ska du göra en ekonomisk kalkyl för att ha en hyrstol/enskild firma. Som 
avslutning på uppgiften kommer du att beräkna vilken månadslön du kan ta ut. 

 

 

___________________________________________________________________________
________________ 

 

1. Beräkna antalet arbetstimmar per månad. 

 

 Öppna ett nytt kalkylark. 

 Gå till Arkiv och välj Byt namn. Döp kalkylarket till Ditt namn – hyrstol. 

 Ställ markören på A0. Markera sedan kolumnerna A-E. Högerklicka, välj Ändra storlek 

kolumnerna A-E. Ange bredden 130. 

 Ställ markören längst upp till höger (ruta A:1). Skriv in rubriken: Kalkyl för hyrstol.  

o Använd verktygen under huvudmenyn om du vill ändra storlek på text eller 

få texten i fetstil. 

 

 

 

 

 

  

Examensmål hantverksprogrammet: 

o Använda de digitala tekniker som förekommer i yrket. 

o Utbildningen ska ge kunskaper om entreprenörskap och företagande, från 

grundläggande företagsekonomi och marknadsföring till att skapa och behålla en 

kundkrets. 

Centralt innehåll i matematik 1a: 

o Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet 

och karaktärsämnena. 

o Begreppet förändringsfaktor. 

o Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier 

och verktyg. 

 

 

[Citera källan här.] 



 

 Gå till http://www.arbetstimmarpermanad.se/ 

o Kopiera tabellen för arbetstid år 2017. 

o Gå till kalkylarket och ställ markören på ruta A:3 och klistra in tabellen. 

o Använd formel för att summera antalet arbetsdagar och antalet 

arbetstimmar. 

o Använd summorna du fått fram och beräkna genomsnittligt värde för: 

 Arbetsdagar per månad. 

 Arbetstimmar per månad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrunda alla tal till heltal. Markera kolumnerna A-E. Välj Format i 
huvudmenyn. Klicka på Nummer och välj 0.  

 

2. Utgå nu från din genomsnittliga arbetstid (arbetstimmar per månad). Ta bort 30 % för 

spilltid. Då får du fram effektiv arbetstid. Det är den tid du kan ta betalt av kunder. Skriv in 

en formel i rutan som beräknar effektiv arbetstid. Använd förändringsfaktor. (Be Therese 

förklara spilltid.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Du tar betalt 400 kr/timme exklusive moms. Skriv in det i cell C23. Gå till C24 och skriv in en 

formel som beräknar ditt timpris inklusive moms.  

 

 

 

http://www.arbetstimmarpermanad.se/


 

 

 

4. Nu ska du beräkna vilket pris du ska ta för några olika exempel på behandlingar. Skriv in 

följande på ditt kalkylark. 

 

 

 

Skriv in formler i cellerna i kolumnen Pris exkl moms för att beräkna priset du ska ta. Använd 

ditt timpris på 400 kr som utgångspunkt, dvs använd cell C23 i dina formler. 

 

Gå sedan vidare till de andra kolumnerna och skriv formler där också. 

 

När du är klar ska du undersöka vad som händer om du anger andra värden på din 

timersättning exklusive moms. Ändra värdet i C23.  

 

Innan du går vidare ska du skriva in 400 kr igen i C23. 

 

 

 

5. Nu ska du beräkna dina totala intäkter per månad, både exklusive och inklusive moms. Du 

ska också beräkna utgående moms. Börja med att skriva in följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv nu in formler för dina beräkningar. Använd 400 kr som utgångspunkt, dvs använd cell 

C23.  

 

  



 

6. Då är det dags att göra en tabell för de kostnader du har. Skriv in följande och summera 

sedan alla kostnader. 

 

Beräkna därefter ingående moms och summera även den kolumnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Beräkna hur mycket moms du ska betala till Skatteverket. Skriv in en formel som beräknar 

differensen mellan utgående moms och ingående moms.  

 

 

 

 

  



 

8. Till sist ska du beräkna vilken månadslön du kan ta ut. Skriv in följande: 

https://www.verksamt.se/starta/skatter-och-avgifter/enskild-naringsverksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv in formler i cellerna under kr för att utföra dina beräkningar. Använd värdet i C:37 för 

Inarbetat belopp inklusive moms. 

 

Skattesats enligt tabell: http://tinyurl.se/skattesats 

 

Egenavgifter schablonavdrag: http://tinyurl.se/egenavgifter 

 

OBS! Spara ditt Kalkylark 

 

När du har beräknat din nettolön ska du undersöka vad som händer 

med lönen om du ändrar ditt timpris i cell C23. 

 

https://www.verksamt.se/starta/skatter-och-avgifter/enskild-naringsverksamhet
http://tinyurl.se/skattesats
http://tinyurl.se/egenavgifter

