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Modul: Undervisa matematik på yrkesprogram 
Del: 1 Matematikundervisning på yrkesprogram 

Matematik på yrkesprogram – ur ett didaktiskt perspektiv 

Karolina Muhrman och Anna L. V. Lundberg, Linköpings universitet. 

Sedan 1990 - talet läser alla elever som går i den svenska gymnasieskolan minst 100 poäng 

matematik under sin gymnasieutbildning oavsett om det handlar om en yrkesutbildning 

eller en studieförberedande utbildning. Att det sedan 1990 - talet är obligatoriskt för yrkese-

lever att läsa matematik, tyder på att det anses viktigt med matematikkunskaper. För för-

djupning om utvecklingen av matematik på yrkesprogram se fördjupningsmaterial: Matema-

tik i yrkesutbildning – en historisk överblick.  Varför är det då viktigt med goda matematik-

kunskaper för yrkeselever och hur kan matematikundervisningen på yrkesprogram organi-

seras så att eleverna får goda matematikkunskaper? Vad behöver eleverna lära sig och vilket 

syfte har matematikundervisningen? Dessa frågor är centrala för matematikundervisningen 

på yrkesprogram och är något som kan behöva diskuteras, delvis på grund av ämnesplaner-

nas utformning för matematikämnet, men främst för att många branscher idag kräver goda 

matematikkunskaper. Frågorna ovan benämns ibland som didaktiska frågor. I denna text 

diskuteras matematikundervisning på yrkesprogram med utgångspunkt i didaktiska frågor 

som rör matematikundervisningens syfte, innehåll och organisering.  

Innehållet i texten är delvis hämtat från Muhrman (2016) doktorsavhandling.  

De didaktiska grundfrågorna 

Hur begreppet didaktik definieras skiljer sig något åt i litteraturen. Didaktik har av Jank och 

Meyer sammanfattas i definition 1.1 ” Didaktik = Undervisningens och inlärningens teori 

och praktik”(Jank & Meyer, 1997 s.18). Ett annat vanligt sätt att definiera didaktik är att 

utgå från någon variant av den didaktiska triangeln. Denna visar på ett enkelt sätt det sam-

band som finns mellan de didaktiska frågorna eller förmedlandet av kunskapsinnehållet 

mellan lärare och elev. 

                      Vad                                               Innehåll                                                                                   

 

 

Varför                                Hur                           Lärare                              Elev  

Fig. 1. Två varianter av den didaktiska triangeln som ofta förekommer i litteratur där didaktik 

berörs. Se t.ex Hopmann, 2000 (Fig. hämtad från Muhrman 2016) 

De didaktiska trianglarna kan tolkas som att det finns ett samband mellan såväl innehåll 

(vad), metod (hur) och syfte (varför) som mellan innehåll, lärare och elev. Sambanden i den 

didaktiska triangeln beskrivs av Klafki (1997) genom några centrala frågor som han anser 
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att en lärare behöver fundera över innan varje lektion. Den första frågan, vad, handlar om 

innehållet och att läraren har tänkt igenom vilket kunskapsområde eller sammanhang som 

ska presenteras. För att besvara den andra frågan hur behöver läraren fundera över innehål-

lets organisering. Läraren behöver fundera över hur det kan kopplas till olika situationer, 

sammanhang och människor för att det ska bli intressant och lättillgängligt för eleverna. 

Klafki hävdar att också sociala interaktioner behöver belysas eftersom undervisning är en 

process mellan lärare och elev likväl som mellan elev och elev med sociala interaktioner 

som påverkar undervisningens utfall. Sociala interaktioner berörs i del 2. För att besvara 

den tredje frågan varför måste läraren fundera över syftet med undervisningen. Det klargör 

vilken betydelse innehållet har för eleverna i ett yrkes-, kunskaps-, skol- och vardagssam-

manhang, nu och i framtiden. 

De didaktiska frågorna är lika centrala vid utformningen av en läroplan som vid tolkningen 

av denna i samband med lektionsplanering. Frågorna är också centrala när lärarens ämnes-

kunskaper ska omvandlas till ett lektionsinnehåll. Läraren är bärare av ämneskunskapen, 

men det är inte ämneskunskapen i sig som ska möta eleven, utan en tillämpning av denna 

anpassad till undervisningssituationen (Klafki, 1997). I skolan läses inte matematik på 

samma sätt som på universitetet när man skaffar sig ämneskompetens. I skolämnet mate-

matik finns dessutom ett syfte bortom själva ämnet som är en relation till vardags-, sam-

hälls-, och yrkesliv. I ämnesplanen för Matematik 1a är detta väl synligt då kursens innehåll 

har en tydlig yrkesinriktning (se tabell 1). Lärare kan därför behöva använda andra didak-

tiska redskap när de undervisar matematik i skolan än de själva mötte i den egna universi-

tetsutbildningen.  

Matematiken syfte – varför yrkeselever lär sig matematik 

Det finns en rad olika syften med att lära sig matematik. Enligt ämnesplanen är undervis-

ningens syfte att eleverna ska lära sig att arbeta matematiskt. Det innefattar bland annat att 

lära sig strategier för att kunna använda matematiken i vardags- och yrkeslivet. Många yrken 

har under de senaste årtiondena genomgått så stora förändringar att det inte längre räcker 

med praktiska kunskaper för att klara alla förkommande arbetsuppgifter. Flera studier visar 

att för många yrken kan kunskaper i matematik i dag vara minst lika viktiga som de prak-

tiska yrkeskunskaperna (jfr t.ex. Berner, 2010; Muhrman, 2016). Matematikens centrala roll 

inom många yrken gör goda matematikkunskaper till något av vikt för elevernas framtida 

yrkeskarriär och ur ett vidare samhällsperspektiv kan goda matematikkunskaper hos yrkese-

lever vara en stor tillgång för näringslivet.  Till exempel visar FitzSimons (2001) i en studie 

om matematikens betydelse för lärande på arbetsplatsen, att matematikkunskaper hos yr-

keselever bland annat är viktiga för att stödja den tekniska utvecklingen. 

För att utveckla goda matematikkunskaper behöver eleverna förstå syftet med att läsa ma-

tematik. Skolverkets analys av gymnasieskolan efter reformen på 1990-talet visade att 

många elever på yrkesprogram hade svårt att nå målen i matematik och andra kärnämnen. 

Eleverna upplevde undervisningen som abstrakt och teoretisk.  De kunde inte se någon 

mening med att läsa dessa ämnen, eftersom de inte kunde förstå på vilket sätt de skulle 

bidra till yrkeskompetens i det yrke de utbildade sig till (SOU 2008:7). I Lgy11 har man 
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försökt komma tillrätta med dessa problem, bland annat genom att lyfta fram de matema-

tikkunskaper, som är relevanta för elevernas studieinriktning. I ämnesplanen för matematik 

anges sju mål för matematikundervisningen, som översätts till sju förmågor. Läs mer i mo-

dulen: Att undervisa matematik utifrån förmågorna. En av förmågorna är relevansförmågan. Den 

innebär förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang, t.ex. yrken, andra ämnen 

eller vardagslivet (se Skolverket, 2011).  I Lgy11 är relevansförmågan särskilt tydlig i Mate-

matik 1a vilket märks både i kursens kunskapskrav, som skiljer sig något mot de övriga 

matematikkurserna, och i kursens centrala innehåll där olika beräkningar som förekommer i 

elevernas yrkesinriktning lyfts fram. I kunskapskraven som visas nedan syns betoningen på 

detta genom att elevernas ska kunna lösa matematiska problem som förekommer inom 

karaktärsämnena och att de ska kunna använda sig av praxisnära verktyg när de löser dessa 

problem. Det rödmarkerade skiljer kunskapskraven för Matematik 1a jämfört med de andra 

kurserna.  

 Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp för att lösa matematiska pro-

blem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer.  I ar-

betet hanterar eleven några enkla procedurer, upptäcker misstag och löser 

uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala 

och andra praxisnära verktyg. 

 Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av 

enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och krä-

ver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituat-

ioner i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom 

att informellt tillämpa givna matematiska modeller.    

           (Skolverket, 2011 s.93). 
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I tabellen nedan visas också de delar av det centrala innehållet i Matematik 1a som har en tyd-

lig koppling till elevernas yrkesinriktning.  

Tabell 1: I tabellen nedan visas de delar av det centrala innehållet i Matematik 1a som är relaterade till 

elevernas yrkesinriktning. (Hämtad från Muhrman, 2016 och Skolverket, 2011) 

Taluppfattning, aritmetik 

och algebra 

Geometri Sannolikhet och 

statistik 

Problemlösning 

 

Metoder för beräkningar 

med reella tal skrivna på 

olika former inom vardagsli-

vet och karaktärsämnena, 

inklusive överslagsräkning, 

huvudräkning och uppskatt-

ning samt strategier för att 

använda digitala verktyg. 

Strategier för att använda 

hjälpmedel från karaktärs-

ämnena, till exempel formu-

lär, mallar, tumregler, före-

skrifter, manualer och hand-

böcker. 

Hantering av algebraiska 

uttryck och för karaktärsäm-

nena relevanta formler samt 

metoder för att lösa linjära 

ekvationer. 

 

Egenskaper hos och re-

presentationer av geo-

metriska objekt, till ex-

empel ritningar, praktiska 

konstruktioner  

Geometriska begrepp 

valda utifrån karaktärs-

ämnenas behov  

Metoder för mätning och 

beräkning av storheter 

som är centrala för karak-

tärsämnena. 

Enheter, enhetsbyten och 

behandling av mätetal 

som är centrala för karak-

tärsämnena samt hur man 

avrundar på ett för karak-

tärsämnena relevant sätt. 

Beskrivande sta-

tistik med hjälp av 

kalkylprogram 

samt granskning 

av hur statistiska 

metoder och resul-

tat används i sam-

hället och i yrkes-

livet. 

Hur matematiken kan 

användas som verktyg i 

behandlingen av om-

fångsrika problemsitu-

ationer i karaktärsäm-

nena. 

 Matematikens möjlig-

heter och begränsning-

ar i dessa situationer. 

Matematiska problem 

av betydelse för priva-

tekonomi, samhällsliv 

och tillämpningar i 

andra ämnen. 

(Skolverket, 2011) 

Att Matematik 1a till stor del är riktad mot elevernas yrkesinriktning kan ställa matematiklä-

rare inför nya didaktiska utmaningar. För att eleverna på matematiklektionerna bland annat 

ska kunna lära sig strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, t.ex. mallar, 

manualer och tumregler, behöver lärarna kunskap om tillämpningar inom elevernas yrkesin-

riktningar. Man behöver kanske också veta i vilka sammanhang matematiken används i 

yrket, för att kunna förklara för eleverna varför de ska lära sig dessa beräkningar. Alla ma-

tematiklärare har inte förkunskaper om elevernas yrkesinriktning och behöver därför få 

denna information för att kunna arbeta med matematikundervisningens utformning på 

yrkesprogram. För att underlätta arbetet behövs oftast samarbete mellan matematiklärare 

och yrkeslärare.  
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Ämnesplanen för Matematik 1a kan innebära en didaktisk utmaning för lärarna, men den 

innebär också stora möjligheter för matematikundervisningen. Att undervisa yrkeselever i 

matematik ger möjligheter till en varierad och innehållsrik undervisning. Yrkeslivet innebär 

ett brett spektrum av tillämpningar, vilket ger yrkesutbildningar större möjligheter att visa 

konkreta användningar av matematiken än vad som är möjligt i till exempel grundskolan 

(Strässer, 2006).  

Matematikens innehåll – Vilka matematikkunskaper behöver yrkese-

lever för sitt yrke? 

Vad som anses vara ett legitimt innehåll i undervisningen beror enligt Dahlgren (1990) del-

vis på vad omgivningen har för krav på elevernas förmåga efter slutförd utbildning. Det här 

kan ses som att matematikundervisningens innehåll styrs av vad det är för matematikkun-

skaper som samhället och dess individer anses ha behov av. Dahlgren beskriver formella- och 

funktionella krav på den kunskap som en utbildning förväntas ge. Formella krav handlar om 

att något ska göras på ett helt korrekt sätt, som att böja verb helt korrekt inom ett språk 

eller att använda sig av formler på ett helt korrekt sätt inom matematiken. Ur en funktionell 

synvinkel går det att göra sig förstådd på ett språk även om man gör mindre grammatiska 

fel och det går att lösa matematiska problem även om man inte använder en ”helt korrekt” 

lösningsmetod. I vissa ämnen förs en debatt om de formella respektive funktionella kravens 

legitimitet vad gäller de färdigheter, som elever behöver utveckla. Dahlgren hävdar att kra-

ven inte bör ställas mot varandra. Båda färdigheterna behövs och därför måste skolan sä-

kerställa att eleverna utvecklar såväl formella som funktionella färdigheter under sin utbild-

ning. Även om yrkeselever utbildas till ett specifikt yrke måste de få möjlighet att välja 

andra vägar i livet och då behöver de formella matematikkunskaper som kan användas i 

olika sammanhang.  

Den formella skolmatematiken är känd för varje matematiklärare, men flera studier visar att 

det ofta är stora skillnader mellan den och den funktionella användningen av matematiken i 

yrkeslivet (t.ex. Pozzy, Noss & Hoyles, 1998). Bland annat använder yrkesverksamma andra 

metoder för att lösa matematiska problem än de som används i skolmatematiken. Till ex-

empel arbetar man mycket med huvudräkning med flera variabler och yrkesspecifika form-

ler och tabeller. Matematiken som används inom många yrken är av en grundläggande ka-

raktär. Men, den används ofta till att lösa komplexa problem, där beräkningarna inte får bli 

fel. Förmågan att rimlighetsbedöma framhålls därför som mycket viktig. Enligt Fooreman 

och Steen (1995) bygger den yrkesrelaterade matematiken på ”avancerade applikationer av 

grundläggande matematik snarare än på enkla applikationer av avancerad matematik ” 

(s.227). I del 3 fördjupas området matematik i yrkeslivet.  

Eftersom det finns en stor variation inom och mellan yrken gällande vilka matematikkun-

skaper som används och hur de tillämpas, är det omöjligt att exakt bestämma vilka matema-

tikkunskaper yrkeselever behöver i sitt yrke.. Enligt Pozzy m.fl. (1998) är det viktigaste att 

matematiken sätts in i ett sammanhang för att dess innehåll och tillämpningar ska bli så 

synliga som möjligt. 
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Att undervisa matematik på yrkesprogram 

Matematik är ett ämne som av tradition är väldigt kontextbundet till matematikboken. Jo-

hansson (2003) visar i en studie att trots att läroböckerna tydligt hänger samman med för-

ändringar i läroplanen, så finns det delar av läroplanen som knappast eller inte alls tas upp i 

läroböckerna. För kursen Matematik 1a finns det för närvarande få läroböcker som innehål-

ler specifika yrkesrelaterade uppgifter i någon större utsträckning. Eftersom innehållet i 

Matematik 1a har en yrkesrelaterad inriktning i sitt centrala innehåll kan det innebär att de 

lärare som helt förlitar sig på en matematikbok riskerar att missa delar av kursens centrala 

innehåll.  

Ett möjligt arbetssätt för att följa ämnesplanen för Matematik 1a kan vara att arbeta med 

infärgning. Hur begreppet infärgning definieras skiljer sig åt i olika sammanhang. I denna 

text menas med infärgning en samverkan mellan matematikämnet och yrkesämnen där 

delar från programmets yrkesämnen integreras i programmets matematikkurser eller tvär-

tom. Infärgning knyter alltså på olika sätt matematiken till det yrke eleverna utbildas till, det 

kan ske genom språket, kontexten eller material och verktyg som används i yrkeslivet. In-

färgade matematikuppgifter kan vara utformade på ett likande sätt som uppgifterna i mate-

matikboken, men de kanske beskriver en yrkeskontext och innehåller termer och/eller 

formler som är relevanta för yrkeslivet. Infärgade matematikuppgifter kan också handla om 

att man går ut i en yrkeskontext och utför beräkningar som förekommer i denna. En annan 

möjlighet är att man tar med sig material eller verktyg som används i yrkeskontexten till 

matematikklassrummet och där arbetar med beräkningar där dessa verktyg används.  

Enligt Skolinspektionen synliggör ett infärgat arbetssätt för eleverna att matematikkunskap-

er behövs i arbetslivet. När eleverna ser behovet av fler kunskaper inom sitt yrkesområde 

än de rent praktiska, leder det till att de får bättre sammanhang i sin utbildning (Skolin-

spektionen, 2010). För att öka elevernas motivation för kärnämnen har flera studier gjorts 

för att kartlägga vad som krävs för att ett infärgat eller ämnesintegrerat arbetssätt ska fun-

gera (t.ex. Rudhe, 1996; Lindberg, 2011). Enligt dessa är en avgörande faktor för ett fram-

gångsrikt infärgat arbetssätt på yrkesprogram, att det finns en god kommunikation mellan 

kärnämnes- och yrkeslärare. Eleverna behöver uppleva att lärarna är överens om målen för 

utbildningen. Även goda organisatoriska förutsättningar behövs, t ex. tid för planering och 

möten och väl genomtänkta gruppsammansättningar. De nationella proven har också visat 

sig påverka i vilken grad ett infärgat arbetssätt används. Lärare känner ibland en tvekan till 

ett infärgat arbetssätt, eftersom ett sådant innebär att uppgifterna har en annan karaktär än 

de som vanligen förekommer på de nationella proven. De ser en risk att elevernas resultat 

på nationella proven skulle kunna försämras (se t.ex. Muhrman, 2016).  Det är därför viktigt 

att uppmärksamma att de nationella proven för Matematik 1a inte mäter alla kursens kun-

skapskrav. För att kunna mäta alla kunskapskrav håller PRIM gruppen på uppdrag av Skol-

verket på att utveckla ett bedömningsstöd med uppgifter till gymnasieskolans olika yrkes-

program, som kan användas som ett komplement till de nationella proven.  Se 

https://bp.skolverket.se/ 

https://bp.skolverket.se/
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Som beskrivits ovan finns det en rad olika faktorer som styr och på olika sätt påverkar ma-

tematikundervisningens utformning på yrkesprogram. Dessa behöver lyftas fram och disku-

teras i de kollegiala samtalen, så att lärarna får möjlighet att lära av och med varandra. I 

figuren nedan visas en skiss över några av de faktorer som är betydande för matematikun-

dervisningen på yrkesprogram. 

 

 

Figur 2. Den didaktiska utmaningen för matematikundervisning på yrkesprogram. Lärare på yrkespro-

gram styrs av läroplanen, de nationella proven samt yrkets krav på matematikkunskaper. Undervisningens 

utformning påverkas också av en rad organisatoriska faktorer som tidfördelning och grupp-

sammansättningar. (Figur hämtad från Muhrman, 2016) 

Genom ett varierat arbetssätt som både innefattar arbete med infärgade och med mer gene-

rella uppgifter till exempel i en matematikbok, borde man kunna täcka in alla kursmålen för 

Matematik 1a och samtidigt ge eleverna förutsättningar att klara yrkets beräkningar. Som 

nämnts ovan behöver eleverna både kontextbundna matematikkunskaper för sitt framtida 

yrke och generella matematikkunskaper för kunna ändra riktning senare i yrkeslivet. Enligt 

en överenskommelse mellan en rad länder i Europa (Bryggekommunikén, 2010) ska länder-

na sträva efter ett utbildningssystem som ger goda möjligheter att flera gånger i livet ändra 

yrkesinriktning, Det kan försvåras om man endast undervisar starkt kontextbunden mate-

matik på yrkesprogrammen. Samtidigt är det viktigt för arbetsmarknaden att vi har yrkesar-

betande med rätt och tillräcklig kompetens för yrket. 
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