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Sammanfattning  

Denna litteraturstudie redogör för undervisningsmetoder i matematik på yrkesförberedande program. Undervisnings-

metoderna diskuteras dels utifrån hinder i relation till metoderna och dels utifrån grad av generaliserbarhet och således 

möjlighet att direkt tillämpa dem på olika yrkesförberedande program.  
 

De undervisningsmetoder vilka lokaliseras ur forskningslitteratur utgörs av icke-ämnesintegrerade metoder och 

ämnesintegrerade metoder. De icke-ämnesintegrerade metoderna utgörs bland annat av individuellt arbete i 

matematikbok med generella uppgifter samt undervisning via digitala läromedel där integrering mellan matematik och 

yrkesämnen har liten eller ingen roll. De ämnesintegrerade undervisningsmetoderna utgörs av matematikuppgifter med 

yrkeskontext, yrkeslektioner med matematiska inslag, arbete med matematikuppgifter vid praktik, undervisning av 

matematik i karaktärsinriktad miljö, yrkesautentiska uppgifter samt ämnesövergripande undervisning.  
 

I relation till dessa undervisningsmetoder återges fyra större hinder. Dessa hinder är motivationshämmande val av 

undervisningsmetod, kompetensbrist hos yrkes- eller matematiklärare i matematik- respektive yrkesämnet, bristande 

lärarsamarbete samt resursbegränsningar.  
 
Abstract 

This literature study describes teaching methods in mathematics in vocational education. The teaching methods are 

discussed partly based on obstacles in relation to the methods, and partly on the degree of generalizability and thus the 

possibility of directly applying them onto different vocational education programs. 
  

The teaching methods which can be found in research literature consist of non-subject integrated methods and subject 

integrated methods. The non-subject integrated methods are for example individual work in a mathematics book with 

general tasks and teaching via digital teaching materials where integration between mathematics and vocational subjects 

has little or no role. The subject integrated methods are mathematical tasks with vocational context, vocational lessons 

with mathematical elements, work on mathematical tasks in internship, teaching of mathematics in vocational-oriented 

environment, vocational authentic tasks and interdisciplinary teaching. 
  

In relation to these teaching methods, four major obstacles are presented. These obstacles are motivation-inhibiting 

choice of teaching method, vocational or mathematics teachers lack competence in either mathematics or vocational 

subjects, lack of teacher collaboration and resource limitations. 
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1. Inledning 
Vår upplevelse av matematikundervisning i det faktiska klassrummet på yrkesförberedande 

program är ytterst liten. Den sträcker sig till fem dagars verksamhetsförlagd utbildning på vård- 

och omsorgsprogrammet respektive berättelser från en lillebror som studerar på bygg- och 

anläggningsprogrammet. De sätt som matematiken har förmedlats på i dessa sammanhang 

stämmer inte överens med den bild som vi, efter snart sju terminer på lärarprogrammet, har fått 

av hur matematikundervisning borde se ut på yrkesförberedande program. 

Undervisningsmetoderna i matematik på de yrkesförberedande programmen har, i vår mening, 

varit alltför bundna till uppgifter i en matematikbok helt utan förankring till karaktärsämnen. 

Enligt den nu gällande läroplanen, Gy11, ska matematik samspela med respektive 

gymnasieprograms karaktärsämnen (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Detta samspel ska 

enligt Skolverket (2011b, s. 1) “ske i relevant praxisnära miljö och med verktyg som används 

inom karaktärsämnena.”. Integreringen mellan matematik och yrkesämnen ska syfta till att 

förbereda eleverna för ett aktivt yrkesliv vilket tar vid direkt efter avslutade gymnasiala studier 

(Skolverket, 2011a).  

Att matematik utgör en stor del av yrkeslivet är för många elever – och yrkesverksamma – inte 

en självklarhet. I samband med de verksamhetsförlagda utbildningar som vi har genomfört är 

frågan “Varför ska vi kunna det här?” vanligt förekommande bland elever. I rapporten 

Mathematics Skills in Workplace skriven av Hoyles, Wolf, Molyneux-Hodgson och Kent 

(2002) presenteras ett antal kompetenskrav inom matematik vilka krävs i ett aktivt yrkesliv och 

som beskrivs kunna ligga till grund för val av arbetssätt vid matematikundervisning på 

yrkesförberedande gymnasieprogram. Den yrkesverksamma förväntas ha kompetens att i grupp 

lösa matematiska problem, ha en anpassningsbar matematisk kompetens, vilken följer den 

tekniska utveckling som sker i samhället, samt effektivt kunna kommunicera och tolka 

matematik. 

För att elever på yrkesförberedande program ska förstå nyttan av matematik i deras kommande 

yrkesliv – och själva kunna besvara frågan ”Varför ska vi kunna det här?” – krävs således 

undervisningsmetoder vilka tydliggör sambandet mellan matematiken och yrket (Hoyles m.fl., 

2002). Hur kan då dessa undervisningsmetoder utformas för att mest ändamålsenligt möta 

yrkeslivets krav på matematikkompetens? Det är i denna fråga som litteraturstudien tar sitt 

avstamp. 
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2. Bakgrund 
Nedan presenteras en kortfattad tillbakablick på hur dagens gymnasieskola och dess 

yrkesförberedande program har formats. Därefter presenteras matematikens roll i yrkeslivet och 

på yrkesförberedande program samt en kortfattad överblick över de betydande kursplanerna i 

matematik. Avslutningsvis presenteras en definition av undervisningsmetoder. 

2.1 En kort tillbakablick 
De senaste hundra åren har det skett ett flertal stora förändringar beträffande de 

yrkesförberedande utbildningarna. Förändringarna innefattar såväl den fysiska skolan och dess 

tidigare uppdelningar, utbudet av gymnasieprogram samt det ämnesmässiga innehållet. I 

följande avsnitt presenteras kort hur de reformer som lett fram till dagens yrkesförberedande 

gymnasieprogram har organiserats samt matematikens roll i dessa.  

2.1.1 Vägen fram till Lgy 70 

Redan år 1918 uttrycktes ett behov av “praktiska ungdomsskolor”. Behovet uppstod till följd 

av de svårigheter som det innebar att bedriva yrkesutbildningar på arbetsplatser och de nya krav 

som hade följt av industrialiseringens framväxt. På olika arbetsplatser fanns ett krav på en 

specialisering som få elever kunde uppnå. Detta ledde till inrättandet av fackskolor, 

lärlingsskolor och yrkesskolor (Skolverket, 2011a). Av dessa tre skoltyper var fackskolan den 

bredaste utbildningen, med en blandning mellan praktiska och teoretiska kunskaper. 

Lärlingsskolan utgjorde en yrkesutbildning för minderåriga vilka sedan kunde studera 

ytterligare yrkeskurser, ämneskurser och mästarekurser vid yrkesskolan (Sveriges Riksdag, 

1917).  

Enligt Skolverket (2011a) kom det år 1930 återigen kritik mot yrkesutbildningar med krav på 

att utveckla bredare yrkeskompetens och mer generell kompetens. Kritiken fortgick under lång 

tid och 1950 började arbetsplatsförlagda yrkesutbildningar att avvecklas. Att bedriva 

yrkesutbildningar enbart på arbetsplatser hade under en lång tid medfört svårigheter till följd 

av en ökad arbetstakt, snabb teknisk utveckling, svårhanterad utrustning, hantering av dyra 

material och en ökad risk för arbetsplatsolyckor. Under 1900-talets första halva utvecklades 

således, till följd av kritiken, fackgymnasier i form av tekniska gymnasier och 

handelsgymnasier (Skolverket, 2011a).  

Kritiken mot yrkesutbildningen löpte som en röd tråd genom 1900-talet och 1960 kom ny kritik. 

Skolverket (2011a) skriver att det denna gång var elevernas utvecklande av samarbets-, 

planerings- och problemlösningsförmågor som inte tillgodosåg yrkeslivets efterfrågan. Därtill 

framhävdes också att näringslivets inflytande i yrkesutbildningar borde ges en större roll. Som 

svar på kritiken introducerades år 1970 den första samlade gymnasieskolan vilken bestod av 

två-, tre- och fyraåriga linjer. Den samlade gymnasieskolan utgjordes av både teoretiska och 



3 

 

praktiska linjer. De praktiska linjerna bestod av en ekonomisk, en social och en teknisk linje på 

två år. I läroplanen för gymnasieskolan 1970, Lgy 70, reducerades undervisningstiden för 

yrkesämnena till förmån för svenska, engelska, matematik och samhällskunskap som nu skulle 

utgöra minst en tredjedel av varje gymnasielinje. Yrkesutbildningen utgjorde vid denna 

tidpunkt ett första steg i utbildandet mot ett yrke, färdigutbildad skulle man sedan bli på 

respektive arbetsplats (Skolverket, 2011a). 

Matematikens roll i 1970-talets gymnasiala utbildningar såg olika ut beroende av vilken linje 

som studerades. Ämnet utformades efter varje program och syftade till att förbereda de 

studerande för ett kommande yrkesliv (Skolverket, 1970).  

1970 års läroplan för gymnasiet reglerade de gymnasiala utbildningarna i 24 år, fram till 1994 

då läroplanen för de frivilliga skolformerna infördes. 

2.1.2 Lpf 94 

Gymnasieskolan som formades i mitten av 1990-talet utgjordes av 17 nationella program där 

samtliga var treåriga. Programmen var antingen praktiska eller teoretiska och syftade enligt 

Skolverket (1994) till att förbereda elever för kommande yrkesverksamhet, alternativt studier 

vid högskola och universitet. Den gymnasiala utbildningen blev vid denna tidpunkt också 

kursutformad då linjesystemet i Lgy 70 inte ansågs tillgodose de behov av baskunskaper som 

eleverna behövde (Skolverket, 2011a).  

Som följd av en kursutformad gymnasieskola blev också flera ämnen obligatoriska och dessa 

åtta ämnen kom nu att utgöra en tredjedel av alla yrkesutbildningar. Delar av 

utbildningsinnehållet blev dessutom påverkansbart av eleverna själva. Genom valbara kurser 

fick eleverna själva välja inriktningar utifrån intresse och gavs genom dessa möjlighet att uppnå 

högskolebehörighet (Skolverket, 2011a). 

I Lpf 94, läroplan för de frivilliga skolformerna, ersattes de tidigare programinriktade 

beskrivningarna av skolämnet matematik med ett antal kurser i ämnet. Matematiken utgjordes 

av de påbyggbara kurserna Matematik A, B, C, D och E samt breddningskurser för ytterligare 

matematikstudier. Enbart Matematik A, vilken motsvarade 100 undervisningstimmar, utgjorde 

en obligatorisk kurs för samtliga gymnasieprogram (Skolverket, 1994). Syftet för 

matematikstudierna formulerades i Lpf 94 övergripande för samtliga matematikkurser och 

gällde därtill för samtliga nationella gymnasieprogram, praktiskt som teoretiskt, och löd 

 ”Matematikundervisningen syftar till att ge eleverna tilltro till det egna tänkandet samt 

  till den egna förmågan att lära sig matematik och använda matematik i olika situationer. 

  Undervisningen skall utveckla elevernas nyfikenhet, öppenhet, analytiska förmåga, 

  kreativitet och ihärdighet vid matematisk problemlösning samt förmåga att generalisera, 

  abstrahera och estetiskt fullända lösningar och resultat.” (Skolverket, 1994, s.1) 
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2.1.3 Gy11 

Lpf 94 utgjorde läroplan för gymnasieskolan fram till år 2011, då den ersattes av Gy11 vilket 

är den läroplan som gäller än idag. Skolverket (2011a) beskriver att det redan under tidigt 2000-

tal noterades via nationella och internationella kunskapsmätningar att elevers kunskapsnivåer i 

Sverige var sämre än tidigare. Dessutom var andelen elever som inte fullföljde sina påbörjade 

gymnasieutbildningar större än någonsin tidigare. Denna omständighet utgjorde en aspekt i 

regeringens arbete med en ny läroplan. Intentionerna i Gy11 handlade bland annat om att öka 

specialiseringen på samtliga program, inte minst på de yrkesförberedande programmen, utan 

att elevernas generella kompetenser åsidosattes (Skolverket, 2011a). 

Skolverket (2011a) presenterar att det i den nya utformningen av gymnasieskolan finns 18 

nationella gymnasieprogram. Av dessa 18 program är tolv program yrkesförberedande och 

resterande sex program är högskoleförberedande, se tabell 1 nedan. Samtliga 

yrkesförberedande program har i sin tur två till fem inriktningar, bortsett från vård- och 

omsorgsprogrammet som inte har någon inriktning, se bilaga 1 för samtliga inriktningar 

tillhörande de yrkesförberedande programmen.  

Yrkesförberedande program Högskoleförberedande program 

 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 

El- och energiprogrammet (EE) 

Fordon- och transportprogrammet (FT) 

Handel- och administrationsprogrammet (HA) 

Hantverksprogrammet (HV) 

Hotell- och turismprogrammet (HT) 

Industritekniska programmet (IN) 

Naturbruksprogrammet (NB) 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 

 

Ekonomiprogrammet (EK) 

Estetiska programmet (ES) 

Humanistiska programmet (HU) 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 

Teknikprogrammet (TE) 

 

Tabell 1. Nationella gymnasieprogram. 

Eleverna på de tolv yrkesförberedande programmen läser alla olika kurser. Kurserna benämns 

enligt Skolverket (2011a) antingen som gymnasiegemensamma ämnen, vilka är ämnen som 

läses av samtliga elever, alternativt karaktärsämnen, vilka är ämnen som är specifika för varje 

enskilt program. Enligt Gy11 ska de gymnasiegemensamma ämnena interagera med respektive 

programs karaktärsämnen. Målet med dagens yrkesutbildningar är att utbilda eleverna så pass 

långt i riktning mot ett valt yrke att eleven ska kunna påbörja sitt arbete direkt efter avslutade 

studier (Skolverket, 2011a). 

Precis som i Lpf 94 finns idag bara en matematikkurs vilken är obligatorisk för samtliga 

program, Matematik 1 med något av spåren a, b eller c. Matematikkurserna A, B, C, D och E 
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från Lpf 94 har följaktligen ersatts med Matematik 1, 2, 3, 4 och 5 samt en specialiseringskurs. 

Därtill finns olika spår för de tre första matematikkurserna. Spåren benämns med a, b och c, där 

de yrkesförberedande programmen främst studerar a-spåret (Skolverket, 2011a). 

I Gy11 presenteras, precis som i Lpf 94, ett gemensamt syfte för matematikämnet, oberoende 

av valt gymnasieprogram. Matematikämnets syfte innefattar att alla elever ska ges möjlighet 

att utveckla en förmåga att arbeta matematiskt. Att arbeta matematiskt handlar om att förstå och 

använda matematiska metoder och begrepp, utveckla olika tillvägagångssätt vid lösning av 

problem, samt att kunna tillämpa matematiken i yrkes- och verklighetsrelaterade situationer 

(Skolverket, 2011b). 

2.2 Matematik i yrkesliv 

Precis som den kritik mot yrkesutbildningar, som tidigare beskrevs, har även 

matematikundervisning inom yrkesutbildning fått ta del av stor kritik. Husén och Dahllöf 

(1960) skriver att det år 1950 basunerades ut att skolans matematikundervisning helt 

misslyckades med att vara relevant för elevernas kommande yrkesliv och samhällets 

övergripande behov. Därtill rådde en osäkerhet kring vilken matematik som faktiskt behövdes 

i olika yrken. 

 ”Vi vet inte ens vad för räkning yrkesmän sysslar med eller anser vara önskvärd, vad för 

  grad av säkerhet i mekanisk räkning med hela tal eleverna behöver komma fram till, vad 

  för praktiska uppgifter eleverna behöver konfronteras med.”   

  (Husén & Dahllöf, 1960, s. 118) 

Somliga röster vid denna tid ansåg att kursplanernas innehåll helt borde författas utifrån 

näringslivets behov. Detta påstods vara det enda innehåll som skulle medföra att skolans arbete 

kunde anses meningsfullt. Till följd av denna osäkerhet påbörjades utredningar och 

kartläggningar gällande olika yrkesgruppers behov och användning av matematik. Husén och 

Dahllöf (1960) kartlade ett flertal yrken vilket ledde fram till att samtliga yrken bedömdes ha 

ett stort behov av huvudräkning, överslagsberäkning, procentberäkning och 

rimlighetsbedömning. 

Liknande diskussioner, utredningar och studier har sedan löpande fortgått i ambitionen att 

utforma skolans matematikundervisning så ändamålsenligt som möjligt för elevernas framtida 

yrkesliv.  Utredningar av dessa typer är dock inte helt okomplicerade då en stor del av 

matematiken i olika yrken ofta är dold (Gustafsson, 2011; Muhrman, 2016; Skolverket, 2015). 

Yrkesarbetarna benämner sällan matematiska arbetsuppgifter i termer av matematik och flera 

hävdar att de inte alls använder matematik i sitt yrkesutövande (Gustafsson, 2011; Muhrman, 

2016). 

Både Gustafsson (2011) och Muhrman (2016) påtalar ett skifte i betydelsefull yrkesmatematik 

i och med den teknologiska utvecklingen som skett och ständigt sker. Användandet av tekniska 
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redskap och hjälpmedel i yrkesliven har inneburit att kraven på matematisk kompetens ökat och 

blivit mer komplexa. Samma tekniska redskap har å andra sidan på en del arbetsplatser gjort att 

matematikanvändandet minskat då matematiska procedurer som tidigare beräknats för hand nu 

görs med hjälp av datorer (Muhrman, 2016). Teknikens utveckling har också gjort att 

huvudräkning inte längre anses mest väsentlig, utan fokus riktas nu istället mot tolkning av 

stora mängder data, exempelvis i form av tabeller, grafer och diagram (Gustafsson, 2011; 

Muhrman, 2016). 

Trots svårigheterna i att kartlägga matematikens roll i olika yrken har flertalet studier kunnat 

identifiera en gemensam grund för matematiska kompetenser som kan sägas vara 

grundläggande krav i ett verksamt yrkesliv (Muhrman, 2016). Dessa kompetenser och deras 

samband med Skolverkets (2011c) sju matematiska förmågor, se avsnitt 2.3 Matematik på 

yrkesförberedande program, sammanfattas i tabell 2 nedan.  

Krav på matematiska kompetenser i yrkesliv Matematiska förmågor  

Procentberäkningar och förståelse av procentbegrepp Begreppsförmåga  

Överslagsberäkning 

Korrekt utförande av beräkningar i huvudet, via papper 

och penna samt via miniräknare 
 

Beräkningar av kostnader, material- och energiåtgång 

Behärska matematiska diagram 

Integrera matematik och IT-kunskap 

Utföra mätningar av olika slag 

Utföra geometriska beräkningar 

Procedurförmåga 

 

Lösa problem i flera steg 

Upptäcka avvikande effekter 

Förmåga att hantera det oväntade 

Problemlösningsförmåga  

Ta fram matematiska formler 

Använda modeller för proportionalitet 

Resonera kring modellering 

Modelleringsförmåga  

Resonera proportionellt 

Resonera kvantitativt 

Numeriska resonemang 

Tolka datamängder 

Använda extrapolering 

Resonemangsförmåga  

Kommunicera och tolka matematik med andra Kommunikationsförmåga  

 

Tabell 2. Krav på matematiska kompetenser i relation till läroplanens matematiska förmågor.  

(med inspiration från Muhrman, 2016) 
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I tabell 2 presenteras de matematiska kompetenserna relevanta för yrkeslivet i relation till de av 

Skolverket (2011c) formulerade matematiska förmågorna, dessa presenteras i bilaga 2.  

Ytterligare ett sätt att klargöra vilka matematiska kompetenser som kan anses nödvändiga i 

yrkeslivet görs i rapporten Mathematics Skills in Workplace (Hoyles, Wolf, Molyneux-

Hodgson & Kent, 2002). Kompetenserna sammanställs utgående från fyra punkter med 

övergripande kompetenskrav, där det första handlar om samarbetsförmågan och förmågan att i 

grupp lösa matematiska problem i yrkeslivet. Den andra punkten handlar om utvecklandet av 

en föränderlig matematisk kompetens, anpassningsbar för den tekniska utveckling som sker. 

Den tredje punkten handlar om effektiv matematisk kommunikation. Den fjärde, och sista, 

punkten innefattar behovet av integrerade kunskaper. Inom yrkeslivet räcker det inte med en 

god analytisk förmåga eller god kompetens inom problemlösning om den yrkesaktiva inte 

samtidigt exempelvis har en god kommunikativ förmåga (Hoyles, Wolf, Molyneux-Hodgson 

& Kent, 2002). 

2.3 Matematik på yrkesförberedande program 

Samtliga matematikkurser på gymnasiet har ett gemensamt syfte vilket presenteras i början av 

läroplanen för ämnet matematik. Syftet innefattar att alla elever ska ges möjlighet att utveckla 

en förmåga att arbeta matematiskt. Att arbeta matematiskt handlar om att förstå och använda 

matematiska metoder och begrepp, utveckla olika tillvägagångssätt vid lösning av problem, 

samt att kunna tillämpa matematiken i yrkes- och verklighetsrelaterade situationer (Skolverket, 

2011b).  

Enligt Gy11 ska undervisningen i matematik därtill ta hänsyn till varje yrkesförberedande 

programs karaktärsämnen och undervisningen ska i den utsträckning det går ske i relevant och 

praxisnära miljö. Detta förutsätter ett lärarsamarbete mellan matematiklärare och yrkeslärare 

samt en kunskap om olika ämnens ämnesplaner. Enbart kunskap om sitt eget 

undervisningsämne räcker inte (Skolverket, 2011b). Skolverket (2015) poängterar att 

lärarsamarbetet inte bör handla om en enkelriktad kunskapsöverföring från en lärare till en 

annan utan att det måste ske ett kunskapsutbyte och en gemensam utveckling av 

undervisningsinnehåll.  

Vid författandet av Gy11 formulerades dessutom sju matematiska förmågor - 

begreppsförmåga, procedurförmåga, problemlösningsförmåga, modelleringsförmåga, 

resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga samt relevansförmåga. Se bilaga 2 för 

ytterligare beskrivning av respektive förmåga. Oavsett vilken kurs i matematik som läses ska 

undervisningen därtill syfta till att ge eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor 

(Skolverket, 2011c; Skolverket, 2015). Alla dessa förmågor, som av Skolverket (2011c) 

uttrycks vara ett av målen för matematikundervisning, behövs för att ge de matematiska 

kompetenser som yrkeslivet kräver. Dessa kompetenser utvecklas därför med fördel på 

yrkesförberedande program med yrkesförankrad matematikundervisning.  
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Trots att vikten av matematik på både yrkesförberedande program och i framtida yrkesliv 

poängteras noggrant skriver Skolverket (2015) att granskningar visar att motivationen för 

matematikämnet är låg bland elever på yrkesförberedande program. År 2014 nådde enbart 7 av 

10 elever ett godkänt betyg vid de nationella proven i Matematik 1a (Skolverket, 2015). För att 

yrkeselevers matematikkunskaper och motivation till ämnet ska öka måste tydligare kopplingar 

mellan yrkesämnen och matematik göras samt förväntningarna på yrkeselever inom 

matematikämnet måste höjas. Därtill poängteras att många elever saknar kompetensen att 

överföra sina kunskaper i matematik från ett sammanhang till ett annat (Skolverket, 2015). 

Denna kompetensbrist riskerar att öka då matematiken i yrkessammanhang ofta är dold. 

Matematikkunskaperna riskerar således att bli starkt kontextbundna till ett yrkesämne och 

därmed inte tillämpbara vid mer generella matematikuppgifter. Se figur 1 för exempel på hur 

dold matematik på fordon- och transportprogrammet kan tydliggöras.  

 

Figur 1. Exempel på osynlig matematik på Fordons- och transportprogrammet. 

(med inspiration från Skolverket, 2015) 



9 

 

2.3.1 a-spåret i matematik 

För samtliga yrkesförberedande program är Matematik 1a obligatorisk. Kursplanen för 

Matematik 1a innehåller fem matematiska områden - taluppfattning, aritmetik och algebra, 

geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning. För varje 

matematiskt område listas ett flertal punkter med mer specifika riktlinjer för innehållet. I dessa 

riktlinjer betonas att matematiken ska relateras till karaktärsämnen. Betoningarna är relativt 

öppet uttryckta, vilket ger utrymme för anpassning till alla olika programs karaktärsämnen 

(Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b; Skolverket, 2011c). 

Den efter Matematik 1a följande kursen är Matematik 2a vilken innehåller fyra matematiska 

områden - taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring samt 

problemlösning. På liknande sätt som Matematik 1a listas även i denna kurs ett antal olika 

riktlinjer för varje matematiskt område. Elever som påbörjat en yrkesförberedande utbildning 

men som önskar läsa mer matematik kan efter Matematik 2a fortsätta läsa antingen Matematik 

3b eller 3c samt Matematik 4 och uppåt. Dessa kurser utgör i så fall valbara kurser (Skolverket, 

2011b; Skolverket, 2011c). Se figur 2 nedan för representation av hur matematikkurserna 

samspelar med varandra. 

 

Figur 2. Samspel mellan matematikkurser på gymnasial nivå. 

(med inspiration från Skolverket, 2011a) 

 

 

 

 

 



10 

 

3. Syfte 
I den svenska gymnasieskolan finns 18 nationella gymnasieprogram, varav två tredjedelar 

utgörs av yrkesförberedande program. Matematikundervisningen på de yrkesförberedande 

programmen utgår från samma kursplaner, som ska tolkas och transformeras av respektive 

matematiklärare, för att sedan mynna ut i matematikkunskaper nödvändiga för elevernas 

framtida yrkesliv. I Gy11 framgår vad samtliga matematikkurser ska innehålla men inte hur 

innehållet ska undervisas (Skolverket, 2011b). Syftet med litteraturstudien är att redogöra för 

olika sätt att undervisa matematik på yrkesförberedande program på gymnasienivå. 

Målet för studien är att identifiera undervisningsmetoder för arbete med matematik på 

yrkesförberedande gymnasieprogram samt beskriva hinder i relation till dessa 

undervisningsmetoder.   

3.1 Frågeställningar 

• Vilka undervisningsmetoder gällande matematikämnet på yrkesförberedande 

gymnasieprogram beskrivs i forskningslitteraturen? 

• Vilka hinder gällande dessa undervisningsmetoder i matematikämnet på 

yrkesförberedande gymnasieprogram beskrivs i forskningslitteraturen?  

• Hur beskrivs forskningsresultatens generaliserbarhet gällande dessa 

undervisningsmetoder i matematikämnet på yrkesförberedande gymnasieprogram?  

3.1.1 Förtydliganden 

I frågeställningarna används orden undervisningsmetoder och generaliserbarhet. I Skollagen 

definieras undervisning som  

 “sådana målstyrda processer som under ledning av lärare […] syftar till 

  utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” 

  (SFS 2010:800, 1 kap. §3) 

Med undervisningsmetoder i denna litteraturstudie menas således sådana lärarledda metoder, 

som syftar till att förmedla kunskaper till en grupp individer. En undervisningsmetod kan 

användas både i och utanför det traditionella klassrummet.  

Med generaliserbarhet menas möjligheten att tillämpa ett resultat på olika typer av populationer 

samt dra allmänna slutsatser gällande resultatets giltighet. 
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4. Metod 
Det här examensarbetet är en systematisk litteraturstudie. Nedan presenteras kortfattat vad en 

litteraturstudie innebär samt kort om databassökningar. Därefter presenteras litteraturstudiens 

sökvägar och analysmetod. 

4.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie eller litteraturöversikt handlar om att göra en systematisk sökning av 

litteratur som granskas och sammanställs till ett resultat utifrån utarbetade frågeställningar. 

Innan sökningen påbörjas bör en planering samt studiens syfte och frågeställningar utformas, 

och en metod för genomförandet av arbetet bör bestämmas (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). 

Metoden för genomförandet av den här litteraturstudien kan gestaltas med Fribergs (2017) 

stegmodell vilken hon benämner som en tankeprocess för utförande av litteraturstudier, se figur 

3 nedan. Processen har åtta steg och tar sitt avstamp i att en fråga eller undran väcks. Då 

processens åtta steg genomgåtts sker avslutet i och med att ett sammanställt resultat för 

litteraturstudien presenteras.  

 

Figur 3. Tankeprocess vid litteraturstudier. 

(med inspiration från Friberg, 2017) 

4.2 Sökvägar 
Enligt Rienecker och Stray (2017) bör tre aspekter beaktas innan en litteratursökning påbörjas. 

Den första handlar om att ringa in vad som behövs för att besvara frågeställningarna. Under en 

studies gång är det vanligt förekommande att ytterligare frågor uppstår och det gäller därför att 

göra en avgränsning i litteratursökningen så att svar på frågorna faktiskt kan finnas. Den andra 
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aspekten handlar om var användbart material kan hittas. Olika typer av material finns på olika 

ställen, därför är det fördelaktigt om flera sökredskap används. Den tredje och sista aspekten 

behandlar hur en sökning bör göras samt validering av databaser (Rienecker & Stray Jørgensen, 

2017). 

Litteratursökning kan antingen ske via manuell sökning eller sökning via databaser. Manuell 

sökning kan bland annat innebära att referenslistor till utvalda artiklar gås igenom och resulterar 

i att flera artiklar väljs ut. Databassökning å andra sidan handlar om att söka litteratur via en 

eller flera databaser (Eriksson Barajas et al., 2013).  

Östlundh (2017) och Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver olika sökoperatorer vilka kan 

användas vid databassökningar. Operatorn AND mellan två sökord resulterar i resultat där alla 

sökord finns med, denna operator används främst för att avgränsa ett sökresultat. Operatorn 

NOT utgör även den en avgränsning i sökningarna. Då NOT skrivs mellan två sökord ges i 

resultatlistan enbart träffar på det sökord vilket skrevs först i ordningsföljden. Operatorn OR 

mellan två sökord resulterar istället i en bredare sökning där ett av sökorden måste finnas med 

i de resulterande träffarna. I de fall då ett eller flera sökord önskas utgöra en del av artikelns 

titel används operatorn TI, även detta för att generera en smalare sökning (Östlundh, 2017; 

Eriksson Barajas et al., 2013). 

Att söka med hjälp av trunkering innebär att en asterisk (*) placeras i början eller slutet av ett 

sökord. Sökningarna som då görs resulterar i att alla olika varianter av sökordet kan ingå i 

resultatlistan (Östlundh, 2017; Eriksson Barajas et al., 2013). 

4.3 Litteratursökning 
I litteratursökningen gjordes två typer av sökningar, manuella sökningar och sökningar via 

databasen UniSearch som tillhandahålls av Linköpings Universitet. De manuella sökvägarna 

resulterade i två artiklar. Den första artikeln som valdes ut var Muhrmans och Frejds (2018) 

Elevers erfarenheter kring ett projekt om matematik med yrkesinriktning vilken hittades med 

hjälp av handledare. Den andra artikeln som valdes ut var Bellanders, Blaesilds och Björklund 

Boistrups (2017) Matematik i yrkesprogram - en modell för två ämnens relationer med 

varandra vilken hittades genom att författarna till denna litteraturstudie tidigare kände till 

Björklund Boistrups forskning om matematik på yrkesförberedande program. 

Databassökningarna presenteras nedan. 

4.3.1 Sökord i litteraturstudien 

Vid sökning efter litteratur via databasen UniSearch genomfördes sökningar på både svenska 

och engelska. De svenska sökord som användes var matematik*, yrkes*, yrkesutbildning, 

yrkesprogram, ”yrkesförberedande program” och karaktärsämne*. Motsvarigheter till dessa 

sökord resulterade i de engelska sökorden math*, mathematics, vocational, “vocational 

education”, “vocational training”, integrating och integration. 
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4.3.2 Urvalskriterier 

Inledningsvis vid de första sökningarna var målsättningen att samtliga artiklar skulle vara peer-

reviewed. Enligt Rienecker och Stray Jørgensen (2017) innebär peer-reviewed eller kollegial 

granskning att en artikel har granskats av sakkunniga personer inom ett ämne som gått i god för 

artikelns kvalité.  Detta sökkriterium resulterade i ett antal artiklar författade på engelska men 

inga träffar på svenska artiklar. Således är de svenska sökningarna gjorda utan kravet peer-

reviewed, vilket kan väljas via de olika sökkriterierna i UniSearch. Samtliga artiklar hade även 

som krav att de skulle vara skrivna tidigast år 2000 och vara tillgängliga via Linköpings 

Universitetsbibliotek. 

Vid urval av artiklar granskades inledningsvis artiklarnas titlar för att få en första uppfattning 

om artiklarnas relevans. De artiklar vars titlar inte alls stämde överens med litteraturstudiens 

syfte och frågeställningar ströks direkt. Av de artiklar vilka bedömdes som relevanta lästes 

artiklarnas sammanfattningar noggrant för att få en klarare bild av artiklarnas innehåll. De 

artiklar som kvarstod efter denna granskning lästes samtliga översiktligt vilket mynnade ut i ett 

färre antal artiklar. Dessa artiklar granskades från början till slut och de som efter denna 

granskning bedömdes kunna besvara frågeställningarna valdes ut som material till 

litteraturstudien.  

De artiklar vilka uteslöts från litteraturstudien hade huvudsakligen ett felaktigt fokus för denna 

litteraturstudies syfte. Artiklarna behandlade bland annat studier i matematik utförda på 

yrkeselever men där det faktum att eleverna studerade en yrkesförberedande utbildning inte 

stod i centrum, utan snarare bara var en tillfällighet. Vidare upplevdes artiklarna inte behandla 

undervisningsmetoder i den utsträckning att de kunde vara till hjälp för att besvara 

litteraturstudiens frågeställningar.  

4.3.3 Svenska sökvägar 

Nedan redovisas i tabell 3 samt tabell 4 de svenska sökvägarna. 

Sökväg 1 Antal träffar [PR står för peer-review] 

matematik* AND yrkes* 591 
15 [PR] 

matematik* AND yrkesutbildning OR yrkesprogram 

OR ”yrkesförberedande program” 
105 
0 [PR] 

matematik* (TI) AND yrkesutbildning OR 

yrkesprogram OR ”yrkesförberedande program” (TI) 
29 

0 [PR] 

matematik* (TI) AND yrkesprogram (TI) 
17  
0 [PR] 

matematik* (TI) AND yrkesutbildning (TI) 
5 
0 [PR] 

 

Tabell 3. Redovisning av sökväg 1. 
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De fem sökträffar som sökväg 1 resulterade i utgjordes alla av Muhrmans (2016) 

doktorsavhandling Inget klöver utan matematik - en studie av matematik i yrkesutbildning och 

yrkesliv. Doktorsavhandlingen, som i UniSearch inte var peer-reviewed men som är kollegialt 

granskad av andra forskare, valdes ut ur denna sökning.  
 

Sökväg 2 Antal träffar [PR står för peer-review] 

matematik AND karaktärsämne* 
35  
0 [PR] 

matematik (TI) AND karaktärsämne* (TI) 
14 
0 [PR] 

 

Tabell 4. Redovisning av sökväg 2. 
  

Sökväg 2 resulterade i 14 stycken träffar där samtliga utgjordes av tidigare skrivna 

examensarbeten vilket gjorde att ingen av dessa valdes ut.  

4.3.4 Engelska sökvägar 

I tabell 5, 6 och 7 nedan redovisas sökväg 3, 4 och 5.  

Sökväg 3 Antal träffar  

math* AND “vocational education” OR “vocational 

training” 
1473 

mathematics AND “vocational education” OR 

“vocational training” 
1101 

mathematics (TI) AND “vocational education” OR 

“vocational training” (TI) 
14  

 

Tabell 5. Redovisning av sökväg 3. 

Sökväg 3 resulterade i 14 artiklar. Ur dessa artiklar valdes Zwarts (2017) artikel The effects of 

digital learning material on students’ mathematics learning in vocational education.  

Sökväg 4 Antal träffar  

math* AND integrating OR integration 140 476 

math* AND integrating OR integration AND 

“vocational education” OR “vocational training” 
83 

math* (TI) AND integrating OR integration AND 

“vocational education” OR “vocational training” 
16 
 

 

Tabell 6. Redovisning av sökväg 4. 

Sökväg 4 resulterade i 16 artiklar. Ur dessa artiklar valdes Andersons och Andersons (2012) 

artikel Emerging themes in integrating mathematics into agricultural education: a qualitative 

study of star teachers in Virginia.  
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Sökväg 5 Antal träffar  

math* AND vocational AND learning 1527 

math* AND “vocational learning” 7 

math* (TI) AND “vocational learning” 
2 
 

 

Tabell 7. Redovisning av sökväg 5. 

Sökväg 5 resulterade i två artiklar. Ur dessa artiklar valdes Dalbys och Noyes (2015) artikel 

Connecting mathematics teaching with vocational learning. 

4.3.5 Utvalda artiklar i litteraturstudien 

Nedan presenteras, i tabell 8, en sammanställning över utvalda artiklar.  

Författare (år) Titel Kort sammanfattning 
 

Anderson & Anderson (2012) 
 

Emerging themes in integrating 

mathematics into agricultural 

education: a qualitative study of 

star teachers in Virginia 
  

 

Studie i USA som undersöker hur 

integration av matematik kan se ut på 

naturbruksprogrammet. 

 

Bellander, Blaesild & 

Björklund Boistrup (2017) 

 

Matematik i yrkesprogram - en 

modell för två ämnens relation 

med varandra 
  

 

Studie i Sverige som undersöker 

relationen mellan matematikämnet och 

bygg- och anläggningsämnet. 
  

 

Dalby & Noyes (2015) 
  

Connecting mathematics 

teaching with vocational 

learning 

 

Studie i England som undersöker 

kontraster mellan 

matematikundervisning och 

yrkesinriktad utbildning. 
  

 

Muhrman (2016) 
 

Inget klöver utan matematik - en 

studie av matematik i 

yrkesutbildning och yrkesliv 

 

Studie i Sverige som undersöker 

relationen mellan matematiken på ett 

yrkesförberedande program och 

yrkeslivets framtida krav på 

matematikkunskaper. Kartlägger hur 

lärare och elever på naturbruks-

programmet vill att matematik-

undervisning ska utformas.  
  

 

Muhrman & Frejd (2018) 
 

Elevers erfarenheter kring ett 

projekt om matematik med 

yrkesinriktning 

 

Studie i Sverige som undersöker elevers 

upplevelser kring matematiklärares 

utarbetande och införande av 

yrkesrelaterade uppgifter i 

matematikundervisning. 
  

 

Zwart (2017) 
 

The effects of digital learning 

material on students’ 

mathematics learning in 

vocational education 
 

 

Studie i Nederländerna som undersöker 

effekterna av digitala läromedel i 

matematik för yrkeselever. 

 

Tabell 8. Utvalda artiklar till litteraturstudien. 
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4.4 Analysmetod 
För att analysera de utvalda forskningsartiklarna används en teoretisk tematisk analys. Braun 

och Clarke (2006) beskriver att en tematisk analys handlar om att identifiera, analysera och 

strukturera en artikels innehåll utifrån olika teman vilka lokaliseras ur artiklarna. En teoretisk 

tematisk analys ska utgå ifrån ett valt intresse och är därmed analytiskt driven. De olika teman 

som identifieras ska utgöra en grund för att besvara litteraturstudiens frågeställningar och 

representera ett återkommande mönster i de utvalda artiklarna. Temana kan antingen vara 

semantiska eller latenta. Semantiska teman identifieras utifrån direkt innehåll i artikeln medan 

latenta teman identifierar eller undersöker dold information.  

I den här litteraturstudien används både semantiska och latenta teman. Semantiska teman 

används för att kunna besvara samtliga av litteraturstudiens frågeställningar medan den tredje 

frågeställningen därutöver kräver latenta teman för att fullständigt kunna besvaras. De teman 

som identifierades ur artiklarna presenteras i tabell 9, 10 och 11 nedan i relation till ett 

textutdrag från en utav de sex utvalda artiklarna vilket syftar till att exemplifiera temana.  

tema textutdrag från artikel 
 

ämnesövergripande 
 

All of the teachers indicated that agricultural business was a good topic for 

integrating mathematics, and three of the teachers listed agricultural 

mechanics. (Anderson & Anderson, 2012, s. 14) 
 

icke ämnesövergripande 
 

Flera elever beskriver matematikbokens uppgifter som meningslösa och att 

de inte lär sig något nytt eller väldigt lite, samtidigt som de 

matematikkunskaper de får från boken är svåra att överföra till yrkets 

arbetsuppgifter. (Muhrman, 2016, s. 154) 
 

Tabell 9. Teman med avseende att besvara den första frågeställningen, Vilka undervisningsmetoder 

gällande matematikämnet på yrkesförberedande program beskrivs i forskningslitteraturen?. 
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tema textutdrag från artikel 
 

motivation 
 

Though the students had the possibility to practice online mathematics 

during seven days of the week, the DLM environment did not motivate them 

that much to practice more because it did not support their workplace 

learning. (Zwart, 2017, s. 8) 
 

 

lärarkompetens 
 

Dessutom säger flera yrkeslärare att det är svårt för dem att förklara hur man 

löser matematikinnehållande uppgifter, eftersom de inte har utbildning i att 

undervisa om matematik. (Muhrman, 2016, s. 156)  
 

 

lärarsamarbete 

 

[…] båda ämnena togs på allvar, vilket skedde genom att […] erfarna lärare 

i respektive ämne samarbetade. (Bellander, Blaeslid & Björklund Boistrup, 

2017, s. 74) 
 

 

resurser 
 

Det största organisatoriska hindret verkar vara att det saknas avsatt tid […]. 

(Muhrman, 2016, s. 169) 
 

When asked what resources they need in order to help them increase their 

integration of mathematics, they all indicated that they could use more 

agricultural examples that utilize a variety of mathematical theories and 

principles. (Anderson & Anderson, 2012, s. 16) 
 

 

styrdokument 
 

The five teachers all indicated that when they teach one of the topics 

addressed in the Virginia Standards of Learning, they teach the skill or 

principle first and then make the link to the SOL after the student has 

mastered the task. (Anderson & Anderson, 2012, s. 15) 
 

Tabell 10. Teman med avseende att besvara den andra frågeställningen, Vilka hinder gällande 

undervisningsmetoder i matematikämnet på yrkesförberedande program beskrivs i 

forskningslitteraturen?. 

tema textutdrag från artikel 
 

ja 
 

- 
 

nej 
 

The researchers made no attempt to generalize the results to other 

populations […]. (Anderson & Anderson, 2012, s. 12) 
 

 

möjligtvis 
 

En begränsning är det låga antalet deltagare i studien. (Bellander, Blaeslid & 

Björklund Boistrup, 2017, s 75.) 

Tabell 11. Teman med avseende att besvara den tredje frågeställningen, Hur beskrivs 

forskningsbeläggens generaliserbarhet gällande undervisnings-metoder i matematikämnet på 

yrkesförberedande program?. 

I tabell 11 redovisas de tre teman som identifierades med avseende att besvara frågan om 

generaliserbarhet. Temana ja och nej är semantiska teman medan möjligtvis är ett latent tema. 

Innehåll som sorteras under temat möjligtvis är studiernas metodval, populationsstorlek, land 

samt valda yrkesförberedande program vilka har deltagit i respektive studie. Dessa aspekter kan 

efter analys möjligtvis avgöra graden av generaliserbarhet.  
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5. Resultat 
Nedan presenteras litteraturstudiens resultat vilket består av 5.1 Sammanfattningar av artiklar 

samt 5.2 Samanställning av resultat. Vid sammanfattning av artiklarna presenteras enbart 

respektive artikels innehåll medan resultatsammanställningen presenteras med hjälp av de 

lokaliserade temana ur den tematiska analysen. 

5.1 Sammanfattningar av artiklar 
I detta avsnitt redovisas sammanfattningar av varje utvald artikel. Sammanfattningarna syftar 

till att ta med valda delar ur artiklarnas innehåll. Dessa delar anses vara relevanta för att kunna 

besvara litteraturstudiens frågeställningar och för att sätta de olika undervisningsmetoderna i 

ett sammanhang beträffande hinder och generaliserbarhet.  

5.1.1 Anderson, R. & Anderson, S. (2012) - Emerging themes in integrating 
mathematics into agricultural education: a qualitative study of star teachers in Virginia 

Syftet med denna studie utgjordes av två delar. Författarna till studien ville dels undersöka 

framstående naturbrukslärares attityder till integrering av matematik i karaktärsämnen, dels 

identifiera hur ämnesintegration av matematik kan organiseras på naturbruksprogrammet. 

Studien utfördes i USA i delstaten Virginia där fem naturbrukslärare valdes ut. De fem utvalda 

lärarna tillhörde en större grupp framgångsrika naturbrukslärare vilka alla hade fått besvara en 

enkät, där de ombads att värdera sin egen grad av ämnesintegration mellan matematik och 

yrkesämnen på naturbruksprogrammet. Författarna skriver att många lärare, oavsett 

undervisningsämne, tenderar att tro att de utför ämnesintegrering i en betydligt större 

utsträckning än vad de faktiskt gör. De fem lärare som värderade sig själva högst var de som 

sedan valdes ut till studien. 

Forskarna genomförde i studien observationer och intervjuer med de fem utvalda yrkeslärarna 

för att kartlägga undervisningsmetoder där matematik kan integreras i karaktärsämnen. Deras 

resultat mynnade ut i fyra kategorier, där de två första behandlade undervisningsmetoder och 

de två sista innefattade förutsättningar för att skapa relevanta undervisningsmetoder. Dessa 

kategorier benämns av författarna som Mathematics as a component of agricultural education, 

Teacher Collaboration, Role of STATE Standards of Learning och Teacher’s perceived needs. 

Den första kategorin Mathematics as a component of agricultural education behandlade 

undervisningsmetoder där matematiken på något sätt utgjorde en del av naturbruksutbildningen. 

Detta kunde ske på flera olika sätt. Naturbrukskontexten kunde användas som en plattform för 

att göra matematiken verklighetsanknuten och mer praktisk. Fokus borde då ligga på matematik 

och naturbruket användes främst för att ge matematiken ett sammanhang samt för att presentera 

en mer komplex bild av det framtida yrket. Vid denna typ av undervisning användes lärobok i 
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liten utsträckning. En av de intervjuade lärarna poängterade matematikens roll i en 

naturbrukskontext på följande sätt. 

 ”There’s math in everything you do. If you’re out on the farm he has to figure these 

  chemicals, he has to figure his fertilizer volumes; he has to keep track of his money. If 

  he’s running his own business it’s the same thing. You deal with math in every single 

  thing you do in ag, so you need that back ground there to be competent in what you’re 

  doing.” (Anderson & Anderson, 2012, s. 13-14) 

Matematiken kunde å andra sidan implementeras i den redan befintliga 

naturbruksundervisningen ur ett mer teoretiskt perspektiv. Vid denna undervisningsform var 

det huvudsakliga fokuset på naturbruk och matematiken implementerades mer i form av ett 

verktyg i naturbruksyrket. I dessa fall var det av stor vikt att undervisande lärare förtydligade 

för eleverna att verktyget som användes utgjordes av matematik. Samtliga intervjuade lärare 

var dock överens om att denna koppling till matematikämnet skulle nämnas i slutet av ett 

genomgått moment då integrering av matematik i karaktärsämnen tenderade att sänka 

motivationen och viljan att lära hos eleverna. 

Den andra kategorin Teacher Collaboration innefattade dels ämnesövergripande undervisning 

eller större projekt och dels kollegialt samarbete mellan lärare i matematik och övriga 

karaktärsämnen. De intervjuade lärarna i studien påpekade alla att det kollegiala samarbetet 

med matematiklärare var mindre än vad de själva skulle önska. Författarna skriver att de utifrån 

intervjusvaren med lärarna fann att dessa upplever matematiklärare som svåra att samarbeta 

med. Matematiklärarna tenderade att ha låg flexibilitet och följa en och samma struktur i sin 

undervisning. Samtliga intervjuade naturbrukslärare poängterade dock betydelsen av att en viss 

grad av kollegialt samarbete sker för att eleverna ska kunna skapa korrekta samband mellan 

naturbruk och matematik. 

De två sistnämnda kategorierna, Role of STATE Standards of Learning och Teachers’ Percevied 

Needs, behandlade förutsättningar för att skapa ändamålsenliga undervisningsmiljöer. Den 

allmänna skolan i Virginia styrs av Standars of Learning (SOL). Lärarna i studien behövde 

således anpassa sig efter innehållet i SOL och forma sitt undervisningsinnehåll och sina 

undervisningsmetoder efter denna, något som kunde innebära begränsningar. 

Den fjärde kategorin som lokaliserades ur intervjuerna, Teachers’ Percevied Needs, speglade 

istället de behov de intervjuade lärarna upplevde sig ha för att kunna utforma 

undervisningsmetoder där matematik integrerades med karaktärsämnen. Lärarna påpekade att 

det enbart fanns en specifik lärobok, Mathematics in agriculture, vilken placerade matematiken 

i en naturbrukskontext. Därtill önskades ett större utbud av både praktiska och teoretiska 

övningar där matematik och naturbruk integreras. Slutligen uttrycktes en önskan om att 

läroplanen i matematik samt läroplanen för olika karaktärsämnen ska analyseras samtidigt som 
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specifika ämnesövergripande lektioner mellan matematik och karaktärsämnen skapas. En av de 

intervjuade lärarna förklarade det som 

 ” […] this is what they’re going to learn […] in algebra 1 or geometry and this is how 

  we can integrate it into what we’re doing in agriculture.”  

  (Anderson & Anderson, 2012, s. 16) 

Intervjustudien och tolkningen av resultatet i studien är genomfört av två oberoende forskare 

för att öka trovärdigheten. Trots detta menar författarna till studien att de inte strävade efter att 

överföra resultaten till andra populationer – huruvida resultaten i denna studie trots detta kan 

appliceras på andra populationer är således upp till andra att avgöra. 

5.1.2 Zwart, D. (2017) - The effects of digital learning material on student’s 
mathematics learning in vocational education 

Syftet med denna studie var att undersöka effekter av införandet av digitala läromedel för elever 

på holländska yrkesutbildningar. Det digitala läromedlet vilket används i studien utgjordes av 

en plattform där eleverna gavs tillgång till lektionsmoduler. Varje modul bestod av 

instruktionsklipp, online guidning mellan olika steg samt hjälp att strukturera det matematiska 

innehållet. Därtill fanns ett samarbetsverktyg tillgängligt vilket gav eleverna möjlighet att 

kommunicera online med både sina matematiklärare och andra studenter. 

Studien genomfördes på tre grupper av studerande under yrkesutbildning för arbeten inom 

sektorerna, vård och omsorg [Health & Welfare], handel och administration [Economics & 

Service] samt industriteknik eller el och energi [Technology]. Den förstnämnda elevgruppen 

bestod av tolv elever, den andra elevgruppen av sex elever och den sistnämnda gruppen bestod 

återigen av tolv elever. Elevgrupperna valdes ut med anledning av att gruppernas respektive 

matematiklärare deltog i studien.  

För att mäta hur effektivt digitala läromedel är på yrkesförberedande program användes så 

kallade för- och eftertest. Eleverna testades inför att arbetet med digitala läromedel skulle 

påbörjas samt efter en åttaveckors period. Testen skedde dels med avseende på enstaka 

specifika matematiska områden vilka valdes ut, dels övergripande för att testa användning av 

flera matematiska områden samtidigt. Eleverna hade stor del av sin skoltid ute på arbetsplatser. 

Ett digitalt läromedel beskrevs således möjliggöra att eleverna inte blev bundna till en specifik 

plats eller drabbades av tidsbegränsning om matematikstudierna begränsades till schemalagda 

matematiklektioner. De digitala läromedel de hade tillgång till hade förutom struktur och 

tydlighet främst fokus på hur olika delar i matematiken samspelar med varandra. 

Ämnesintegration mellan matematik och respektive yrkesförberedande programs 

karaktärsämnen förekom men i liten utsträckning. 

Studiens resultat visar att digitala läromedel kan utgöra ett framgångsrikt läromedel på 

yrkesutbildningar. Det var främst instruktionsklippen, vilka kan ses om och om igen, som 
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bidrog till framgången. För eleverna inom vård och omsorg var skillnaderna mellan för- och 

eftertesten störst och dessa studenterna vittnade också om störst ökad insikt kring matematikens 

roll i deras framtida yrke. För eleverna inom sektorn handel och administration var skillnaden 

låg i de för- och eftertest som fokuserade på ett matematiskt område, men i det test som 

kombinerade flera matematiska områden var elevernas resultat signifikant bättre efter att de i 

åtta veckor arbetat med digitala läromedel. För eleverna inom industriteknik samt el och energi 

sågs inga skillnader före och efter det digitala läromedlet implementerades. 

Författaren till studien påpekar själv att populationen som använts till studien är för liten för att 

kunna dra några generella slutsatser vilka inte skulle kunna bero på sammanträffanden. 

Författaren skriver att studiens resultat kan användas som inspiration för undervisning på 

yrkesförberedande program eller som startskott för vidare studier av digitala läromedel på 

yrkesutbildningar. 

5.1.3 Dalby, D. & Noyes, A. (2015) - Connecting mathematics teaching with 
vocational learning 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka hur kontrasterna mellan matematikundervisning 

och yrkesinriktad undervisning påverkade elevernas syn på matematik. Därtill syftade studien 

till att kartlägga på vilket sätt undervisning i matematik- och yrkesämnen integrerades samt hur 

denna typ av undervisning påverkade elevernas lärande av matematik. Den matematik som 

berörs i studien benämns som Functional Mathematics vilket är matematik som fokuserar på 

problemlösning och tillämpningar i verklighetsförankrade situationer. Denna matematik 

kommer fortsättningsvis benämnas som funktionell matematik.  

Studien utgjordes av en serie fallstudier i England och utgick från 17 olika elevgrupper med 

elever från gymnasieprogrammen bygg och anläggning [Construction], frisör och stylist [Hair 

and Beauty], vård och omsorg, barn och fritid samt handels och administration [Public 

Services]. Både jämförelser mellan olika fall och jämförelser inom fall kunde göras. 

Fallstudierna genomfördes med hjälp av lektionsobservationer, gruppdiskussioner, intervjuer 

med matematik- och yrkeslärare, personalenkäter och elevindividuella uppskattningar av 

aktiviteter utifrån en Likertskala.  

Resultatet av studien visar att för stora skillnader mellan matematikundervisning och 

yrkesundervisning tenderade att förstärka bilden av matematik som ett isolerat, och delvis 

onödigt ämne hos yrkeselever. Eleverna, vilka deltog i studien, visade på ett tydligt behov av 

att få förstå kopplingen mellan den funktionella matematiken och deras kommande yrke. 

Författarna beskriver att det, för att möta elevernas behov, krävs att matematikläraren således 

har en förståelse för detta icke-traditionella förhållningssätt till matematikundervisning. Därtill 

krävs ett klassrumsklimat som främjar en karaktärsinriktad miljö. Detta poängteras ha en 

betydelse för att kunna förse eleverna med en sammanhängande, meningsfull och 

ämnesövergripande upplevelse av matematikundervisning.  
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Fallstudierna visade att de lärare som ämnesinteragerade matematik- och yrkesämnen gjorde 

det genom huvudsakligen tre olika undervisningsmetoder. Det första innefattade användandet 

av yrkesrelaterade kontexter i matematiken. Den andra infallsvinkeln handlade om att 

uppmuntra till informella samtal om matematik i elevernas liv. Dessa beskrevs sedan leda fram 

till spontana tankar om hur matematik kan appliceras i vardagsliv och yrke. Den tredje 

undervisningsmetoden handlade i sin tur om att ämnesintegrera innehållet i den funktionella 

matematik med innehållet i olika karaktärsämnen för att ge matematiken ökad relevans.  

De lärare som använde sig av ämnesintegrerad matematikundervisning och anpassade 

klassrumsklimatet till elevgruppen presenterade, enligt eleverna, en tydligare 

matematikundervisning. Den ämnesintegrerade undervisningen resulterade därtill i en ökning 

av elevernas engagemang i matematikämnet. Dock påpekar författarna att 

inlärningsprocesserna för matematik och yrkeskunskap har några grundläggande skillnader och 

att matematik således inte alltid bör undervisas ämnesövergripande, men att ämnesövergripande 

undervisning ändå kan förbättra elevers engagemang och deras upplevelser av matematik på 

yrkesförberedande program. 

Författarna beskriver avslutningsvis att studien dessutom visade att akademisk matematik 

tenderar att skapa ett mer påtagligt avstånd mellan matematik och yrkesinriktad undervisning 

jämfört med funktionell matematik. Dessa upptäckter skriver de bör ha en påverkan på 

utbildningen av matematiklärare som ska arbeta inom den yrkesinriktade sektorn. Författarna 

föreslår även att politiker bör ta detta i beaktning vid utformning av läroplaner i matematik för 

yrkesförberedande program. 

5.1.4 Muhrman, K. (2016) - Inget klöver utan matematik – en studie av 
matematik i yrkesutbildning 

Syftet med denna doktorsavhandling var att kartlägga relationen mellan matematiken på ett 

yrkesförberedande program och yrkeslivets framtida krav på matematikkunskaper. Studien 

utfördes på naturbruksprogrammet och matematiken diskuteras därför i studien utifrån detta 

gymnasieprogram. Författaren till studien byggde främst sin analys på intervjuer vilka 

genomfördes med yrkesverksamma naturbrukare, elever på naturbruksprogram samt 

verksamma yrkes- och matematiklärare. Intervjuerna fokuserade främst på varför elever på 

naturbruksprogram bör lära sig matematik, vilka matematikkunskaper som kan anses väsentliga 

på detta program samt hur matematikundervisning bör utformas för att på ett så gynnsamt sätt 

som möjligt förbereda eleverna för ett framtida yrkesliv. 

I studien deltog lärare och elever från åtta gymnasieskolor. Från fem av dessa skolor är både 

yrkes- och matematiklärare intervjuade, från övriga tre skolor är enbart yrkeslärare intervjuade 

då matematiklärarna valde att inte ställa upp. Totalt intervjuades 20 lärare, både yrkes- och 

matematiklärare. 107 naturbrukselever besvarade en enkätundersökning och 40 av dessa 

intervjuades i syfte att för att förtydliga enkätsvaren.  
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De intervjuer författaren genomförde i studien mynnade ut i ett resultat vilket hon analyserade 

enligt de didaktiska frågorna Varför?, Vad? och Hur?. Dessa tre frågor gav upphov till tre olika 

kategorier. Den första kategorin behandlade frågan varför elever på ett naturbruksprogram ska 

lära sig matematik. Svaren på denna fråga, från både elever och lärare, handlade om behov av 

matematik för att få ett framtida jobb, för att få förståelse för yrket, för att kunna skapa 

ekonomisk lönsamhet samt för att kunna följa den tekniska utveckling som pågår i samhället. 

De som hade svårast att besvara frågan Varför? var matematiklärarna. De gav inte ett svar 

anpassat för naturbruksprogrammet utan hänvisade till läroplanens skrivning om att matematik 

är viktigt för eleverna i form av framtida samhällsmedborgare. Utöver detta framkom också att 

majoriteten av de intervjuade lärarna upplevde att elever på naturbruksprogrammet inte hade 

förståelse för varför de behövde lära sig matematik. Författaren poängterar att detta inte 

stämmer överens med den bild hon fått under intervjuerna med eleverna. Flera elever uttryckte 

att matematik är viktigt – om än tråkigt – och kunde dessutom ge flera exempel på varför de 

ansåg sig behöva kunna behärska matematikämnet. 

Den andra kategorin, Vad?, behandlade det matematiska innehållet. Det matematiska innehållet 

kartlades, enligt intervjusvaren, till att handla om ekonomiska beräkningar, procent, geometri, 

huvudräkning, överslagsberäkning och rimlighetsbedömning. Även vid denna kategori stack 

matematiklärarna ut från resten då de hade svårast att föreslå områden inom naturbruk där 

matematik är användbart eller nödvändigt. Trots att matematiklärarna hade svårast för att ge 

exempel på väsentliga områden där matematik används inom naturbruk ansåg de, till skillnad 

från yrkeslärarna, att eleverna via matematiklektionerna gavs de matematikkunskaper som 

behövdes för ett kommande yrkesliv. Författaren anger att en förklaring till denna skillnad kan 

bero på de olika skolkulturer lärarna tillhörde. Matematiklärare tillhör ofta en skolkultur där 

generella matematikkunskaper anses mest gynnsamma och därtill anses vara tillämpbara i ett 

yrkesliv. 

Den tredje och sista kategorin, Hur?, behandlade hur matematikundervisning bedrivs och bör 

bedrivas. Fyra olika undervisningsmetoder för matematik på yrkesförberedande program 

framkom av intervjusvaren. Matematikundervisning kunde ske genom individuellt arbete med 

uppgifter i en matematikbok, genom arbete med matematikuppgifter på yrkeslektioner, genom 

arbete med matematikuppgifter på praktikplatser samt genom arbete med infärgade eller 

ämnesintegrerade uppgifter. En klar majoritet av de intervjuade, både lärare och elever, trodde 

att det sistnämnda arbetssättet var mest framgångsrikt. Trots detta var det individuellt arbete 

med uppgifter i en matematikbok som utgjorde den mest förekommande 

undervisningsmetoden. Generellt sett framgick ur intervjusvaren att elever ogillade denna 

undervisningsform, fann den motivationshämmande och önskade en större variation på 

matematiklektionerna. Fördelen de upplevde var att arbetssättet kunde vara positivt för 

eventuella fortsatta studier. Ur matematiklärarnas intervjusvar framgick att matematikboken 

utgjorde en stor trygghet för dem. 
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Ett förslag på tänkbara undervisningsmiljöer av matematik var att använda yrkeslektionerna 

som ett forum för att arbeta med matematik. Problemet med detta var de elever som hade 

svårigheter att klara av de beräkningar som genomfördes på yrkeslektionerna. Eleverna 

lyckades inte tillämpa matematiken. Därtill beskrev yrkeslärarna en stress i att behöva förklara 

matematik på yrkeslektioner, en kunskap som flera av dem inte ansåg sig besitta. Nedan ses en 

yrkeslärares intervjusvar vilket speglade detta. 

 ”Om man ska mäta en yta och sånt, det behöver man och det tycker jag kan vara svårt. 

  För jag vet ju hur jag räknar ut en sak och så försöker jag kanske beskriva det för eleven, 

  men den förstår i alla fall inte. Där tycker jag, där tror jag att en mattelärare kan förklara 

  saker och ting bättre. Oftast kan man ju göra på olika vis för att räkna ut samma sak. Så 

  jag brukar känna mig lite frustrerad när man har såna här elever som inte fattar.” 

  (Muhrman, 2016, s. 157) 

Majoriteten av de intervjuade lärarna och eleverna trodde att infärgade eller ämnesintegrerade 

uppgifter var den mest gynnsamma undervisningsmetoden för elever på yrkesförberedande 

program. Infärgning handlar om en växelverkan mellan två ämnen. Matematik kan exempelvis 

användas som verktyg i ett karaktärsämne eller så kan ett karaktärsämne användas för att utgöra 

en kontext för matematikuppgifter. Ämnesintegrering å andra sidan innefattar ofta ett större 

arbetsområde där två eller flera ämnen samordnas och lärs ut i lika stor utsträckning. Arbete 

med infärgade uppgifter förekom i viss mån bland matematiklärarna i studien. Infärgade 

uppgifter nämndes i positiv bemärkelse gällande ökning av elevernas motivation och deras 

förståelse av syftet. Därtill beskrivs infärgade uppgifter underlätta för eleverna att senare i 

yrkeslivet tillämpa matematik då detta var en färdighet de redan hade. Infärgade uppgifter 

diskuterades också i negativ bemärkelse. Då handlade det främst om bristande yrkeskunskaper 

hos matematikläraren som gjorde att läraren inte fullt ut visste hur en infärgad uppgift skulle 

förklaras. Därtill poängterades att infärgade uppgifter kunde ha en negativ effekt på 

matematikinlärning hos elever som inte hade ett genuint intresse för det yrkesförberedande 

program som eleven studerade. 

Bland de intervjuade lärarna förekom arbete med ämnesintegrerade uppgifter i en ytterst liten 

utsträckning. De intervjuade yrkeslärarna beskrev också samstämmigt att det hörde till 

ovanligheten att matematiklärare föreslog ett samarbete kring ämnesintegrerade uppgifter eller 

efterfrågar tänkbara idéer till infärgade uppgifter. Matematiklärarna upplevdes som 

ointresserade av samarbete ansåg yrkeslärarna. Därtill beskrev flera av yrkeslärarna en känsla 

av att kärnämneslärare inte såg yrkeslärare som fullvärdiga och kompetenta lärare, något som 

utgjorde ett hinder vid lärarsamarbete. 

Författaren beskriver metodvalet, i form av halvstruktuerade intervjuer, och poängterar att detta 

gett henne en möjlighet att på egen hand skapa en helhetsbild av matematiken inom 

naturbruksprogram och kommande yrkesliv, något som hade varit betydligt svårare med 

observationsstudier.  
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5.1.5 Bellander E., Blaesild M. & Björklund Boistrup, L. (2017) - 
Matematik i yrkesprogram - en modell för två ämnens relation med varandra 

I denna studie undersöktes relationen mellan matematik och yrkesliv samt relationen mellan 

matematik och undervisning på yrkesförberedande program på gymnasienivå. Undersökningen 

genomfördes i form av ett forskningsprojekt där två lärare, en forskare och tio elever deltog. 

Syftet med forskningsprojektet var att noggrannare undersöka relationer mellan 

matematikämnet och byggämnet. 

Projektet genomfördes med anknytning till ett verkligt byggnadsarbete utomhus där eleverna i 

samråd med lärarna diskuterade hur olika delar av arbetet skulle utföras. Byggnadsarbetet 

ingick inte bara i elevernas praktik, utan bestod också av undervisning förlagd till 

gymnasieskolans lokaler. Läraren för byggämnet undervisade eleverna om projektets innehåll 

och matematikläraren förde diskussioner med eleverna om vilken roll matematiken hade i olika 

delar av arbetet. 

Projektet resulterade i en teoretisk modell för relationen mellan matematikämnet och 

byggämnet, se figur 4 nedan. Område 1 i modellen motsvarar processer i byggämnet som inte 

kräver någon hög grad av matematik. Område 2 består av två delar, a och b, där 2a handlar om 

att explicit använda matematik genom rekontextualisering och 2b handlar om 

rekontextualisering genom begrepps- och metodanvändning integrerat i byggämnet. 

Rekontextualisering handlade i denna artikeln om hur matematikkunskaper kan bearbetas och 

på så sätt vara till användning i andra kontexter. Område 3 innefattar den del av matematiken 

som inte har någon relation till byggämnet. Författarna skriver att den kunskap som befinner 

sig i område 2 kan utveckla lärande och förståelse i och för matematik och att den kunskap som 

befinner sig i område 3 kan utveckla lärande och förståelse för den kunskap som befinner sig i 

område 1 och 2. 

 

  
Figur 4. Modell för relation mellan matematikämnet och byggämnet. 

(med inspiration från Bellander et al., 2017) 

Sammanfattningsvis skriver författarna att den teoretiska modellen visar hur lärare mellan olika 

ämnen kan samarbeta och att det är en möjlighet att kombinera matematik med karaktärsämnen. 

Vidare vill de framföra att sådant samarbete ska ges i form av kombinerad undervisning, men 
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att separat undervisning också måste ske för att modellen ska fungera och för att ett gott resultat 

ska uppnås. 

Författarna kommenterar att utrymmesfördelningen mellan de olika områdena inte bör 

appliceras på andra ämnen än matematik och bygg med tanke på att fördelningen är avsiktligt 

gjord för just de ämnena. Vidare kommenterar de att andelen lektioner också var fördelat enligt 

modellen. Det förekom lektioner som fokuserade på bara matematik eller bygg, men också 

kombinerade lektioner.  

5.1.6 Muhrman, K. & Frejd, P. (2018) - Elevers erfarenheter kring ett projekt 
om matematik med yrkesinriktning 

Studien grundar sig på elevers upplevelser av matematiklärares utarbetade och införda 

yrkesrelaterade uppgifter i matematikundervisning. Syftet med studien var att identifiera 

eventuella förändringar av ämnet matematik vid implementering av ämnesintegrerade 

arbetsformer och vilken påverkan dessa har på elevers möjligheter att tillämpa matematik i olika 

kontexter. 

Metoden i denna studie utgjordes av två intervjutillfällen med elever på yrkesförberedande 

program i årskurs ett på ett gymnasium. Eleverna har deltagit i en interventionsstudie, vars mål 

var att undersöka matematiklärares möjligheter att utveckla undervisningen i riktning mot 

yrkesintegrering, så att den gynnar elevernas framtida yrkesliv eller vidare studier. Det första 

av de två intervjutillfällena var utförda före interventionsstudien, och det andra efter 

interventionsstudien. Intervjuerna utfördes med fyra elever från hantverksprogrammets 

frisörutbildning, tre elever från restaurang- och livsmedelsprogrammet och tre elever från 

fordonsprogrammet. Ett intervjuunderlag för varje intervjutillfälle utformades. 

Sammanfattningsvis framhöll eleverna på frisörprogrammet att undervisningen blev roligare 

när de fick genomföra matematikaktiviteter i frisörsalongen. Eleverna fick upp ögonen för hur 

mycket matematik som användes inom yrket och uppskattade de ämnesintegrerade lektionerna 

mycket. Eleverna på fordonsprogrammet visade en besvikelse över att andelen yrkesrelaterad 

matematik innan studien varit låg, och upplevde därför denna integrering som rolig och 

välbehövlig. Även fordonseleverna poängterade att matematik i fordonssalen vore önskvärt och 

uttryckte en önskan om att en stor del av matematiklektionerna kunde schemaläggas där. 

Eleverna på restaurang- och livsmedelsprogrammet framförde att matematik var mer 

välbehövlig i vardagen snarare än i yrket, där de inte såg ett tydligt användningsområde. De 

implementeringar av aktiviteter som skedde upplevdes som orealistiska och relationen till yrket 

upplevdes otydlig. 

Författarna skriver att lärarna i interventionsstudien gjorde försök till samarbete och 

ämnesintegrering och visade en positiv attityd till detta, men att analys av utförda elevintervjuer 

visade att matematikundervisning är starkt traditionell i jämförelse med yrkesrelaterade ämnen. 

I samtliga elevintervjuer framkom att lärarna i projektets startskede hade beskrivit att 
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matematikundervisningen i samband med projektet skulle upplevas annorlunda. Denna vision 

om en annorlunda matematikundervisning upplevdes inte i samma utsträckning av eleverna. 

Lärarnas resultatlösa försök att samverka tyder på att matematik har ett traditionellt 

undervisningssätt. 

Vid jämförelse av intervjutillfällena före och efter interventionsstudien skriver författarna att 

en tydlig förändring skedde på frisör- och fordonsprogrammen. Under det andra 

intervjutillfället kunde elever från de båda programmen ge fler och utförligare exempel på 

användning av matematik i respektive yrke, än under den första intervjun. Detta vittnade om en 

förbättrad förmåga att rekontextualisera matematik till yrkesämne. Rekontextualisering 

handlade här om hur matematikkunskaper kunde bearbetas och på så sätt vara till användning i 

olika kontexter. Intervjuerna vid det andra tillfället med restaurang- och livsmedelseleverna 

visade däremot ingen effekt, rekontextualiseringen var i princip likadan före som efter studien. 

Författarna ger flera förklaringsalternativ till den tydliga skillnaden mellan frisör- och 

fordonseleverna och livsmedelseleverna, däribland att matematiken kan vara mer dold för 

livsmedelseleverna, vilket medför att lärarna måste arbeta hårdare med att synliggöra 

matematiken. 

Sammanfattningsvis skriver författarna att matematikämnet är starkt traditionellt jämfört med 

andra skolämnen och har ett traditionellt undervisningssätt, vilket kan vara svårt att förändra, 

men vid lyckade försök kan förändringen bidra till ökad rekontextualisering hos elever. 

Uppgifterna som utformas bör vara yrkesautentiska för att eleverna tydligare ska uppfatta 

kopplingen mellan matematik och yrkesämne. Uppgifter med bristande yrkesautenticitet kan 

ha motsatt effekt och därmed oförändrad eller försämrad rekontextualisering. Dessutom visade 

studien att de yrkesautentiska uppgifterna med fördel ska utföras i yrkesmiljö snarare än i 

matematikklassrummet. 

5.2 Sammanställning av resultat 
Nedan presenteras en sammanställning av artiklarnas innehåll baserad på den tematiska 

analysen,  där varje frågeställning besvaras separat. En översikt över temana finns i tabellerna 

9, 10 och 11, se sidorna 16-17.  

5.2.1 Vilka undervisningsmetoder gällande matematikämnet på yrkesförberedande 
program beskrivs i forskningslitteraturen? 

Ett antal undervisningsmetoder i matematikämnet på yrkesförberedande program beskrivs i 

forskningslitteraturen. Flera av undervisningsmetoderna som beskrivs behandlas dessutom i 

flera av artiklarna. En tematisk kartläggning av dessa undervisningsmetoder presenteras i figur 

5 och figur 6 där undervisningsmetoderna har sorterats under temana icke ämnesövergripande 

och ämnesövergripande. 
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I figur 5 redovisas de undervisningsmetoder som tillhör temat icke ämnesövergripande 

undervisningsmetoder. Muhrman (2016) och Zwart (2017) beskriver varsin 

undervisningsmetod i matematik, som används på yrkesförberenade program och där 

yrkeskontext saknas. Det handlar dels om undervisning som utgår från generella 

matematikuppgifter i en lärobok, icke anpassad för respektive yrkesförberedande program, dels 

om digitala läromedel, vilka används oberoende av gymnasieprogram. Zwart (2017) påpekar 

dock att dessa digitala läromedel gärna får ha en yrkesanpassad kontext, och således tillhör 

denna undervisningsmetod även temat ämnesövergripande undervisningsmetoder.  

Ytterligare en undervisningsmetod där kopplingen mellan matematik- och yrkesämne inte är 

självklar beskrivs av Bellander med flera (2017) och Dalby och Noyes (2015). I båda studierna 

beskrivs informella diskussioner i matematik som en undervisningsmetod i matematik med 

syfte att låta eleverna spontant upptäcka tillämpningar av matematik i yrkesliv. Då denna metod 

kan resultera i ämnesövergripande diskussioner men inte garanterar denna typ av 

ämnesintegration sorteras metoden in under båda temana.  

 

Figur 5. Tematisk kartläggning av undervisningsmetoder.  

I figuren ses metoder vilka tillhör temat icke ämnesövergripande. 

I de andra undervisningsmetoder som beskrivs i forskningslitteraturen är det just någon form 

av tydlig koppling mellan matematik och yrke som utgör den röda tråden och dessa metoder 

tillhör således temat ämnesövergripande, se figur 6 nedan. Både Anderson och Anderson 

(2012) och Muhrman (2016) framhåller två olika sätt att integrera matematik och 

karaktärsämnen. Detta kan antingen göras genom att på matematiklektioner behandla uppgifter 

vilka utgår från en yrkeskontext eller genom att behandla matematikuppgifter på yrkeslektioner. 

När det gäller det sistnämnda poängterar Anderson och Anderson (2012) att matematikens roll 

bör nämnas först i slutet av lektionen, då matematikens närvaro tenderar att påverka elevers 

motivation. 

Vidare beskriver Dalby och Noyes (2015), Muhrman och Frejd (2018) och Muhrman (2016) 

vikten av en karaktärsinriktad miljö och yrkesautentiska uppgifter. Författarna poängterar att 

ett matematikklassrum inte alltid utgör den bästa miljön för att lära ut matematik till elever på 

yrkesförberedande program. Vidare bör matematikuppgifterna utformas så att de ger en rättvis 

bild av elevernas framtida yrkesliv. Därtill beskriver Muhrman (2016) också möjligheten till 

arbete med matematikuppgifter vid yrkeselevers praktik ute på arbetsplatser. 
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Majoriteten av den forskningslitteratur som behandlats i denna litteraturstudie är enig om att 

ämnesövergripande undervisning i form av större projekt är en av de mest ändamålsenliga 

undervisningsmetoderna i matematik för elever på yrkesförberedande program (Anderson & 

Anderson, 2012; Bellander et al., 2017; Dalby & Noyes, 2015; Muhrman, 2016). Effekterna 

hos eleverna uttrycks vara ökad motivation och förbättrade resultat. Enbart Muhrman (2016) 

poängterar att ämnesövergripande projekt och infärgade matematikuppgifter kan vara negativt 

för de elever som saknar ett genuint intresse för de yrkesförberedande program de studerar. 

Bellander med flera (2017) understryker att enbart ämnesövergripande undervisning inte är 

eftersträvansvärt utan att det är kombinationen av ämnesövergripande undervisning och separat 

undervisning i respektive ämne som är mest gynnsamt. 

 

Figur 6. Tematisk kartläggning av undervisningsmetoder.  

I figuren ses metoder vilka tillhör temat ämnesövergripande. 

5.2.2 Vilka hinder gällande undervisningsmetoder i matematikämnet på 
yrkesförberedande program beskrivs i forskningslitteraturen? 

Författarna till artiklarna beskriver ett eller flera hinder gällande en övervägande del av de olika 

undervisningsmetoder som presenterats i det föregående avsnittet 5.2.1. En tematisk 

kartläggning av dessa hinder presenteras i figur 7, 8 och 9 nedan, där hindren sorterats under 

temana motivation, lärarkompetens, lärarsamarbete, resurser samt styrdokument. I relation till 

varje tema redovisas också för vilken eller vilka undervisningsmetoder hindret nämns i 

forskningslitteraturen.  

Det hinder som mest diskuteras i de valda forskningsartiklarna är samarbetet mellan olika 

lärare. Både Anderson och Anderson (2012) och Muhrman (2016) skriver att lärarsamarbetet 
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alltför ofta utgör ett hinder vid arbete med ämnesövergripande projekt eller infärgade uppgifter. 

Vanligtvis är det matematikläraren som är minst villig att delta i samarbete med 

yrkesämneslärare. Oviljan till samarbete gäller både vid större projekt och vid idéutbyten till 

matematikuppgifter med yrkeskontext alternativt yrkeslektioner med inslag av matematik 

(Anderson & Anderson, 2012; Muhrman, 2016). I tillägg till detta beskriver Muhrman och Frejd 

(2018) matematikämnet som starkt avgränsat mot andra skolämnen och präglat av ett 

traditionellt undervisningssätt vilket ytterligare skapar ett avstånd mellan 

matematikundervisningen och andra skolämnen.  

 

Figur 7. Tematisk kartläggning av hinder. I figuren ses temat lärarsamarbete i relation till de 

undervisningsmetoder hindret tenderar att påverka.  

Ytterligare ett hinder som beskrivs i flera artiklar är undervisande lärares kompetens (Dalby & 

Noyes, 2015; Muhrman, 2016). Yrkeslärare har inte sällan bristande matematikkunskaper och 

matematiklärare kan ha bristande yrkeskunskaper vilket kan utgöra hinder vid undervisning av 

kunskap till elever (Muhrman, 2016). Därtill kan lärares akademiska syn på matematik utgöra 

ett hinder vilket resulterar i en bristande ämnesintegrering mellan matematik och 

karaktärsämnen (Dalby & Noyes, 2015). 

 

Figur 8. Tematisk kartläggning av hinder. I figuren ses temat lärarkompetens i relation till de 

undervisningsmetoder hindret tenderar att påverka.  



31 

 

Slutligen kan hinder skapas genom val av motivationshämmande undervisningsmetoder i form 

av upprepat individuellt arbete i matematikbok eller genom att matematiken ges för stor roll 

under yrkeslektioner. Hinder kan också uppstå till följd av resursbegränsningar i form av 

tidsbegränsning eller materialbrist samt begränsningar utifrån styrdokument (Anderson & 

Anderson, 2012; Muhrman, 2016; Zwart, 2017).  

 

Figur 9. Tematisk kartläggning av hinder. I figuren ses temana motivation, styrdokument och resurser 

i relation till de undervisningsmetoder hindret tenderar att påverka.  

5.2.3 Hur beskrivs forskningsbeläggens generaliserbarhet gällande 
undervisningsmetoder i matematikämnet på yrkesförberedande program? 

Den tematiska analysen av forskningsresultatens generaliserbarhet utgår från de semantiska 

temana ja och nej samt det latenta temat möjligtvis, som gör viss analys genomförbar. I tre av 

de studerade artiklarna diskuterar författarna själva sina respektive studiers generaliserbarhet. 

Dessa diskussioner sorteras således in under temana ja respektive nej. Anderson och Anderson 

(2012) poängterar att de inte syftade till att tillämpa resultatet på andra typer av populationer 

än de undersökta. Därtill skriver de att de valt att inte själva tolka resultatet i vidare mening 

men att läsaren på egen hand får bedöma huruvida resultatet kan sägas vara tillämpbart på andra 

undervisningsgrupper.  

Den andra författaren som nämner generaliserbarhet är Zwart (2017). Hon poängterar att 

populationen på vilken studien utförs är för liten för att dra generella slutsatser och att resultaten 

lika gärna skulle kunna bero på sammanträffanden. Även Bellander et al. (2017) kommenterar 

studiens låga antal deltagare samt nämner att modellen inte bör tillämpas på andra ämnen än 

matematik samt bygg- och anläggningsämnet.  

I flera av de andra artiklarna studeras ett eller flera utvalda yrkesförberedande program vilket 

påverkar generaliserbarheten (Dalby & Noyes, 2015; Muhrman, 2016; Muhrman & Frejd, 

2018). Dalby och Noyes (2015) samt Muhrman (2016) beskriver studier vilka utförts på stora 

populationer, vilket skulle kunna möjliggöra dess generaliserbarhet. Båda studierna är dock 

starkt förankrade till specifika yrkesförberedande program, vilket kan ha motsatt effekt på 

generaliserbarheten. Författarna nämner dock inte själva detta i sina artiklar (Dalby & Noyes, 

2015; Muhrman, 2016; Muhrman & Frejd, 2018). 
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Figur 10. Tematisk kartläggning av undervisningsmetodernas eventuella generaliserbarhet. I figuren 

ses temana ja, nej och möjligtvis i relation till de olika studier vilka behandlats i litteraturstudien.   
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6. Diskussion 
Nedan presenteras litteraturstudiens diskussion i två delar, en metoddiskussion och en 

resultatdiskussion. Därefter följer förslag på vidare forskning samt författarnas slutord. 

6.1 Metoddiskussion 
De artiklar som använts som underlag till resultatet har alla hittats med ett antal sökord; se 

avsnitt 4.3.1 Sökord i litteraturstudien. Sökordsvalet utgör en stor del av urvalsbegränsningen 

och har därför en betydande roll. Resultatet hade möjligtvis kunnat bli bredare om fler sökord 

hade använts och om dessa i sin tur hade lett fram till andra typer av undervisningsmetoder. På 

liknande sätt hade andra typer av sökord kunnat påverka resultatet. De engelska 

motsvarigheterna till de svenska sökorden är fler till antalet. Detta beror exempelvis på att den 

engelska motsvarigheten till yrkesförberedande program och karaktärsämnen inte påträffats.  

Sökningarna som gjorts är enbart utförda via en databas, UniSearch. I denna databas inkluderas 

dock även träffar från databasen ERIC, Education Resources Information Center. Fler 

databaser, både nationella och internationella, hade kunnat tas i beaktande för att skapa ett 

bredare resultat. I UniSearch finns flera funktioner vilka gjorde det möjligt att begränsa 

sökresultaten utifrån publiceringsår och peer-reviewed. Kriteriet gällande publiceringsår var att 

artiklarna skulle vara skrivna senare än 2000. Av de artiklar som senare valdes ut är den äldsta 

artikeln från 2012. Därtill är samtliga svenska artiklar skrivna efter 2011 och därmed med 

nuvarande gymnasiereform som grund. Med hänsyn till att samtliga artiklar är publicerade de 

sex senaste åren antas resultatet kunna ses som aktuellt.  

Vid urval med hjälp av de presenterade urvalskriterierna, se avsnitt 4.3.2 Urvalskriterier, 

granskas inledningsvis titlar och sammanfattningar bland de artiklar som fås vid de olika 

sökvägarna. Denna övergripande granskning kan resultera i ett bortfall av användbara artiklar 

då titel och sammanfattning inte nödvändigtvis behöver vara representativa för artikelns 

innehåll.  

Den analysmetod som valdes för att analysera forskningsartiklarnas innehåll utgjordes av en 

tematisk analys. Genom denna tematiska analys, se avsnitt 4.4 Analysmetod, lokaliserades ett 

antal teman, vilka användes för att sortera och strukturera respektive artikels innehåll. De 

lokaliserade temana användes därefter i syfte att besvara de tre frågeställningarna. Denna typ 

av sortering kan dock innebära att relevanta aspekter i artiklarnas innehåll inte bedömdes 

tillhöra något tema och därmed har sådant innehåll fallit bort. 

6.2 Resultatdiskussion 
Följande diskussion behandlar avsnitt 5.2 Sammanställning av resultat, där samtliga artiklars 

innehåll sammanställts med hjälp av en tematisk analys med syfte att besvara litteraturstudiens 
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tre frågeställningar. Varje frågeställnings diskuteras i tur och ordning där väsentliga aspekter 

och utvalda delar av resultatet belyses. Diskussionen sker med förankring i bakgrund och 

författarnas egna erfarenheter och funderingar. 

Majoriteten av de undervisningsmetoder som utgör resultatet i litteraturstudien känns logiska, 

och är vanligt förekommande i alla gymnasieutbildningar (Anderson & Anderson, 2012; 

Bellander et al., 2017; Dalby & Noyes, 2015; Muhrman & Frejd, 2018; Muhrman, 2016; Zwart, 

2017). De undervisningsmetoder som tematiseras som icke ämnesövergripande, däribland 

individuellt arbete i matematikbok, är dock metoder vilka inte uppfyller Skolverkets (2011b) 

krav på matematikundervisning i relation till respektive yrkesförberedande programs 

karaktärsämnen. De bör således inte användas som enda undervisningsformer i matematik på 

yrkesförberedande program.  

Bland de undervisningsmetoder som tematiserats som ämnesövergripande har vi genom denna 

studie blivit uppmärksamma på väsentliga skillnader mellan vissa av dem, vilka vi tidigare inte 

reflekterat kring. En sådan upptäckt är skillnaden mellan matematikuppgifter med yrkeskontext 

och yrkesautentiska matematikuppgifter. Matematikuppgifter med yrkeskontext kan vid 

exempelvis areaberäkning handla om att bestämma arean på en tårta [Restaurang och livsmedel] 

eller bestämma arean på en altan [Bygg och anläggning]. Yrkesautentiska uppgifter är istället 

uppgifter hämtade från det faktiska yrkeslivet. Dessa uppgifter ger en mer komplex bild av 

matematik och yrkesliv samt dess relation med varandra (Muhrman & Frejd, 2018; Muhrman, 

2016).  

I anslutning till att just främja relationen mellan matematikundervisning och elevers kommande 

användning av matematik i yrkesliv upplever vi dock att en undervisningsmetod saknas. Hoyles 

med flera (2002) skriver i rapporten Mathematics Skills in Workplace att den yrkesverksamma 

förväntas ha kompetens att i grupp lösa matematiska problem, trots detta nämns inte grupp- 

eller pararbete inom matematikundervisning i någon av studierna.  Därtill saknar vi en tydligare 

betoning på tekniska verktyg som en del av matematikundervisning. I avsnitt 2.2 Matematik i 

yrkesliv beskrivs ett skifte i betydelsefull yrkesmatematik till följd av den teknologiska 

utvecklingen. I en del av de undervisningsmetoder som redogörs för, däribland yrkesautentiska 

uppgifter och karaktärsinriktad miljö, är yrkesrelaterad teknik sannolikt närvarande. 

Teknologins roll är dock inte självskriven och samtliga undervisningsmetoder är genomförbara 

utan användning av teknik, något som inte möter yrkeslivets krav på matematiska kompetenser.  

Vidare vill vi diskutera matematikklassrummets roll vid matematikundervisning. Denna aspekt 

har beskrivits samstämmigt i ett flertal artiklar, där diskussionen har handlat om 

karaktärsinriktad miljö i jämförelse med det traditionella matematikklassrummet (Dalby & 

Noyes, 2015; Muhrman & Frejd, 2018; Muhrman, 2016). Enligt artiklarna föredrar majoriteten 

av eleverna att matematikundervisningen förflyttas till yrkesklassrummet framför att 

yrkeskontexten appliceras på matematikuppgifter i det traditionella matematikklassrummet. En 

tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att relationen mellan matematik och yrke blir 
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tydligare i ett yrkesklassrum där utformandet av yrkesautentiska uppgifter kan vara lättare än i 

ett traditionellt matematikklassrum. Ytterligare en tänkbar förklaring är elevers intresse för 

olika ämnen och den motivation de tar med sig in i klassrummet. Det är inte orimligt att anta 

att ett matematikklassrum är mer negativt laddat än ett yrkesklassrum för elever på 

yrkesförberedande program.  

Den undervisningsmetod som flest författare nämner i positiva ordalag är ämnesövergripande 

arbetsformer, där matematik och karaktärsämnen samspelar i ett större projekt eller 

arbetsområde (Anderson & Anderson, 2012; Bellander et al., 2017; Dalby & Noyes, 2015; 

Muhrman, 2016). Det är också i anslutning till denna undervisningsmetod som vi stöter på det 

som förvånar oss mest. I relation till ämnesövergripande arbete nämns ett bristande 

lärarsamarbete, vilket är ett av de fem teman som används för den tematiska analysen 

beträffande litteraturstudiens andra frågeställning. Det bristande lärarsamarbetet beskrivs 

utgöra det största hindret för denna undervisningsmetod. I samtlig litteratur, som nämner 

lärarsamarbetet, är det dessutom matematiklärarna som är minst villiga att samarbeta (Anderson 

& Anderson, 2012; Muhrman, 2016).  

Muhrman och Frejd (2018) skriver att ett hinder gällande matematikundervisning i relation till 

andra skolämnen är matematikämnets traditionella inramning. Detta tänker vi skulle kunna vara 

en möjlig anledning till den bristande lärarsamverkan hos matematiklärare. Ämnet matematik 

är starkt traditionellt och har ett traditionellt undervisningssätt och vi tror att många 

matematiklärare tillhör en skolkultur där traditionell matematikundervisning är viktigt. 

Matematiklärare skulle därför kunna vara mindre öppna för samarbete än andra lärare.  

Ytterligare ett tema vilket lokaliserats ur de utvalda studierna är lärarkompetens. Muhrman 

(2016) beskriver oron hos yrkes- och matematiklärare vid arbete med infärgade uppgifter och 

poängterar att många lärare upplever sig kunna för lite om andra ämnen än sitt eget. I nuvarande 

läroplan, Gy11, framgår i matematikämnets syfte att läraren ska bedriva undervisningen på ett 

sådant sätt att när det “[...] är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö och 

med verktyg som används inom karaktärsämnena.” (Skolverket, 2011a, s.1). Detta får oss att 

reflektera över vilka kunskaper vi som blivande lärare förväntas ha efter att ha genomfört en 

ämneslärarutbildning. Detta väcker i sin tur en fundersamhet kring vad läraruppdraget innebär, 

med avseende på utformning av matematikundervisning på yrkesförberedande program. Den 

närmaste beskrivningen av detta uppdrag finner vi i Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 i form av ett antal punkter där det 

framgår vad läraren i sin profession ska göra. Läraren ska till exempel  

 “[...] i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper 

  som främjar elevernas lärande. [...] samverka med andra lärare i arbetet med att nå 

  utbildningsmålen. [...] organisera och genomföra arbetet så att eleven [...] får möjlighet 

  att arbeta ämnesövergripande” (Skolverket, 2011d, s. 10-11) 
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Dessa punkter tydliggör vikten av både praktiska och teoretiska kunskaper, samt kombinationen 

av dessa via ämnesövergripande arbete. Via dessa punkter klargörs också att lärarsamarbete 

inte enbart kan bottna i huruvida lärarna vill eller inte vill samarbeta. I de fall då ett 

lärarsamarbete gynnar elevernas lärande ska det ske. Med dessa skrivningar bör således fler 

komponenter i lärarutbildningen stärkas.  

Vår spontana reflektion gällande litteraturstudiens första och andra frågeställning i relation till 

varandra är att någon form av ämnesövergripande undervisning i form av större projekt kan 

vara mest ändamålsenligt vid matematikundervisning på yrkesförberedande program, trots de 

hinder som eventuellt kan existera. Med förankring i Skolverket (2015) vill vi dock framhålla 

risken med för stor mängd kontextbunden matematikundervisning. Skolverket (2015) skriver 

att matematikkunskaper riskerar att kunna bli kontextbundna i sådan grad att eleverna inte kan 

tillämpa sina kunskaper på mer generella matematiska problem. Det här skulle kunna utgöra en 

förklaring till att yrkesverksamma sällan anser sig använda matematik i någon större 

utsträckning i sina yrken (Gustafsson, 2011; Muhrman, 2016).  

Litteraturstudiens sista fråga behandlar generaliserbarheten hos de olika forskningsartiklarna. I 

tre av artiklarna diskuterar författarna själva studiernas generaliserbarhet och poängterar bland 

annat studiernas små populationer (Anderson & Anderson, 2012; Bellander, 2017; Zwart, 

2017). Därtill bör poängteras att samtliga artiklar fokuserar på ett eller flera yrkesförberedande 

program. I de sex utvalda artiklarna presenteras studier utförda i fyra länder, USA, 

Nederländerna, England och Sverige. Hälften av artiklarna presenterar resultat från svenska 

studier. Med hänsyn till att ett yrkesförberedande program i USA, Nederländerna och England 

är utformat annorlunda än i Sverige kan de utländska forskningsresultaten ha feltolkats.  

I de engelska artiklarna nämns Agricultural, Health & Welfare, Economics & Service, 

Technology, Construction, Hair & Beauty och Public Services (Anderson & Anderson, 2012; 

Dalby & Noyes, 2015; Zwart, 2017). Dessa program har utifrån artiklarnas beskrivningar 

tolkats vara de engelska motsvarigheterna till naturbruk, vård och omsorg, handel och 

administration, industriteknik, el och energi, bygg och anläggning, frisör, stylist samt barn och 

fritid.  

Tolkningarna som görs av de engelska beskrivningarna av olika yrkesförberedande program 

skulle kunna påverka generaliserbarheten. Om tolkningarna har resulterat i för breda 

översättningar skulle generaliserbarheten kunna bli större än vad den egentligen ämnar vara. 

Dock har översättningarna av yrkesförberedande program ingen påverkanseffekt på 

sammanställningen av undervisningsmetoder, då dessa presenteras oberoende av 

yrkesförberedande program. Det som däremot kan påverka sammanställningen av 

undervisningsmetoder är tolkningar och översättningar av de engelska artiklarnas 

undervisningsmetoder. 
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Oavsett hur generaliserbart resultatet kan sägas vara bör sammanställningen av 

undervisningsmetoder betraktas som en inspirationslista snarare än en korrekt mall för 

undervisningsmetoder. I den svenska gymnasieskolan finns tolv nationella yrkesförberedande 

program, vilka samtliga har ett flertal inriktningar. Elever på yrkesförberedande program utgör 

ingen homogen grupp, och ingen yrkesklass behöver vara den andra lik. De 

undervisningsmetoder som presenteras i resultatdelen menar vi således kan vara tillräckligt 

generella för att kunna tillämpas på samtliga yrkesförberedande program - om de anpassas efter 

respektive programs karaktärsämnen och varje elevgrupps förutsättningar.  

6.3 Förslag på vidare forskning 
Nedan presenteras en lista i punktform med aspekter där ytterligare forskning inom detta 

område är av intresse. Punkterna presenteras utan inbördes ordning. De forskningsartiklar som 

används som underlag till denna litteraturstudie 

• fokuserar samtliga på ett eller flera yrkesförberedande program, vilket resulterar i 

bristande generaliserbarhet. Således är tillämpning av samma undervisningsmetoder på 

samtliga yrkesförberedande program samt utvärdering av detta av intresse. 

• utför samtliga sina studier på relativt små populationer. Ytterligare studier på större 

populationer, där sammanträffande kan uteslutas, är av intresse. 

• påpekar ett eller flera hinder gällande de undervisningsmetoder som behandlas men 

graderar aldrig metodens effektivitet. Således är en granskning av olika 

undervisningsmetoders effektivitet av intresse.  

• fokuserar delvis på lärares och elevers upplevelser av olika undervisningsmetoder. 

Vidare undersökning av denna aspekt är av intresse att undersöka för att ytterligare 

kartlägga framgångsrika undervisningsmetoder i matematik på yrkesförberedande 

program.  

6.4 Slutord 
Litteraturstudiens fokus har varit undervisningsmetoder och dess hinder i matematik på 

yrkesförberedande gymnasieprogram. Undervisningsmetoderna och dess hinder är 

presenterade utan inbördes ordning i effektivitet och oberoende av vilket yrkesförberedande 

program de tillämpats på. De hinder som presenteras bör inte betraktas som anledningar att 

undvika en undervisningsmetod utan snarare som aspekter att ha i åtanke för att minimera 

hindrens påverkanseffekt. Författarna till litteraturstudien önskar att undervisningsmetoderna 

ses som inspiration för undervisning av matematik på yrkesförberedande program förutsatt att 

de anpassas till respektive yrkesförberedande program samt till programmets olika inriktningar 

innan de tillämpas. 

 



38 

 

Referenser 
Anderson, R. & Anderson, S. (2012). Emerging themes in integrating mathematics into 

agricultural education: a qualitative study of star teachers in Virginia. Journal of Career and 

Technical Education, 27(2), 8-19.  

Bellander, E., Blaeslid, M & Björklund, Boistrup, L. (2017). Matematik i yrkesprogram - en 

modell för två ämnens relationer med varandra. Forskning om undervisning och lärande, 

5(2), 52-77.  

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 

in Psychology, 3(2), 77-101. 

Dalby, D. & Noyes, A. (2015). Connecting mathematics teaching with vocational learning. 

Adults Learning Mathematics, 10(1), 40-49.  

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap – Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. 

Stockholm: Natur och Kultur.  

Friberg, F. (2017). Tankeprocessen under examensarbete. I Febe Friberg (red.). Dags för 

uppsats – Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (37-48). Lund: Studentlitteratur 

AB.   

Hoyles, C., Wolf, A., Molyneux-Hodgson, S. & Kent, P. (2002). Mathematical Skills in the 

Workplace. Hämtad från 

http://discovery.ucl.ac.uk/10001565/1/Hoyles2002MathematicalSkills.pdf  

Husén, T. & Dahllöf, U. (1960). Matematik och modersmål i skola och yrkesliv. Uppsala: 

Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB.  

Muhrman, K. & Frejd, P. (2018). Elevers erfarenheter kring ett projekt om matematik med 

yrkesinriktning.  

Muhrman, K. (2016). Inget klöver utan matematik - En studie av matematik i yrkesutbildning 

och yrkesliv. Linköping: Linköpings Universitet. 

Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2017). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: 

Samfundslitteratur och Liber AB.  

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket. (1970). Läroplan för gymnasieskolan Lgy 70. Hämtad från 

http://ncm.gu.se/media/kursplaner/gym/LLsupp69.pdf    

Skolverket. (1994). Matematik. Hämtad från 

http://ncm.gu.se/media/kursplaner/gym/kursplangymsyfte94.pdf   

http://discovery.ucl.ac.uk/10001565/1/Hoyles2002MathematicalSkills.pdf
http://ncm.gu.se/media/kursplaner/gym/LLsupp69.pdf
http://ncm.gu.se/media/kursplaner/gym/kursplangymsyfte94.pdf


39 

 

Skolverket. (2011a). Gymnasieskola 2011. Hämtad från 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/

55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2597.pdf?k=2597  

Skolverket. (2011b). Matematik. Hämtad från 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsu

bject.htm%3FsubjectCode%3DMAT%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5

dfee44715d35a5cdfa92a3#kommat  

Skolverket. (2011c). Om ämnet matematik. Hämtad från 

https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a2893a/1530187438471/Komme

ntarmaterial_gymnasieskolan_matematik.pdf  

Skolverket. (2011d). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Hämtad från 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/

55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2705.pdf?k=2705  

Skolverket. (2015). Matematik på yrkesprogram - undervisning i fokus. Hämtad från 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-

matematik/Gymnasieskola/444_undervisamatematikpayrkesprogram%20GY/se-

aven/Material/skolverket_broschyr_slutgiltig_tillg%C3%A4nglig_f%C3%B6r_webb.pdf 

Sveriges Riksdag. (1917). Betänkande angående fortsättningsskolan, den lägre tekniska 

undervisningen, den lägre handelsundervisningen och närliggande undervisningsområden. 

Hämtad från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-

utredningar/fortsattningsskolan-den-lagretekniska_DFE011b5/html  

Zwart, D. (2017). The effects of digital learning material on student’s mathematics learning in 

vocational education. Professional Education and Training, 4(1), 1-10.  

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I Febe Friberg (red.). Dags för uppsats – 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (59-82). Lund: Studentlitteratur AB.   

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2597.pdf?k=2597
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2597.pdf?k=2597
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMAT%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#kommat
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMAT%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#kommat
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMAT%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#kommat
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMAT%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#kommat
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a2893a/1530187438471/Kommentarmaterial_gymnasieskolan_matematik.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a2893a/1530187438471/Kommentarmaterial_gymnasieskolan_matematik.pdf
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2705.pdf?k=2705
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2705.pdf?k=2705
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Gymnasieskola/444_undervisamatematikpayrkesprogram%20GY/se-aven/Material/skolverket_broschyr_slutgiltig_tillg%C3%A4nglig_f%C3%B6r_webb.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Gymnasieskola/444_undervisamatematikpayrkesprogram%20GY/se-aven/Material/skolverket_broschyr_slutgiltig_tillg%C3%A4nglig_f%C3%B6r_webb.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Gymnasieskola/444_undervisamatematikpayrkesprogram%20GY/se-aven/Material/skolverket_broschyr_slutgiltig_tillg%C3%A4nglig_f%C3%B6r_webb.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Gymnasieskola/444_undervisamatematikpayrkesprogram%20GY/se-aven/Material/skolverket_broschyr_slutgiltig_tillg%C3%A4nglig_f%C3%B6r_webb.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/fortsattningsskolan-den-lagretekniska_DFE011b5/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/fortsattningsskolan-den-lagretekniska_DFE011b5/html


 

 

Bilaga 1 
Beskrivning av de tolv nationella yrkesförberedande programmen och dess inriktningar. 

Barn- och fritidsprogrammet har tre inriktningar, fritid och hälsa, pedagogiskt arbete och 

socialt arbete. I inriktningen fritid och hälsa ska eleven få kunskaper om fritids- och 

friskvårdsaktiviteter och ta del av hälsofrämjande arbete. Eleven ska bli förberedd för yrken 

som rör friskvård och fritid. Pedagogiskt arbete ska förse eleven med vetskap om bland annat 

utveckling och lärande gällande barn och ungdomar. Eleven ska också bli medveten om 

verksamheter och vara förberedd för att arbeta som exempelvis elevassistent eller barnskötare. 

Den sista inriktningen, socialt arbete, ger eleven möjlighet att arbeta med bevakning eller 

funktionshindrade och ska förmedla kunskap om sociala förlopp och omständigheter 

(Skolverket, 2011d). 

Bygg- och anläggningsprogrammet har fem olika inriktningar, anläggningsfordon, 

husbyggnad, mark och anläggning, måleri samt plåtslageri. I inriktningen anläggningsfordon 

ska eleven förses med kunskaper kring bland annat markarbeten, vägarbete och trafik. Vid val 

av inriktningen husbyggnad ska eleven få kunskaper om tre faser gällande byggnation av bland 

annat bostäder och anläggningsbygge, nybyggnad, ombyggnad och renovering. Mark och 

anläggning ska förse eleven med vetskap om arbeten med bland annat vägar, grunder och olika 

beläggningar. Måleri ska bidra till kunskaper om både inomhus och utomhus ny- och 

ommålning samt kunskaper om färg och väggbeklädnadsmaterial. Inriktningen plåtslageri ska 

förse eleven med vetskap i byggnads- och ventilationsplåtslageri för både inom- och 

utomhusbruk (Skolverket, 2011d). 

El- och energiprogrammet har fyra inriktningar, automation, dator- och kommunikationsteknik, 

elteknik och energiteknik. Automation ska bidra till att eleven lär sig planera och installera 

produktionssystem samt sätta dessa i drift. Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ska 

bidra till kunskaper kring dator- och kommunikationssystem och informationssäkerhet, samt 

bidra till att eleven får lärdom om presentationssystem. Elteknik ska förse eleven med kunskap 

om underhållning av bland annat elanläggningar och tv- och datanät. Energiteknik ska förbereda 

eleven för arbete inom energi-, miljö- och vattenteknikverksamheter samt bidra till kunskaper 

i driftarbeten och service (Skolverket, 2011d). 

Fordon- och transportprogrammet har fem inriktningar, godshantering, karosseri och 

lackering, lastbil och mobila maskiner, personbil och transport. Godshantering ska ge 

kunskaper i logistik och kan resultera i arbete inom lager eller terminaler. Karosseri och 

lackering ska förse eleven med kunskap i lackering av fordon samt reparation av karosserier. 

Lastbil och mobila maskiner ska bidra till kunskaper om hantering av tunga fordon och mobila 

maskiner. Personbil ska bidra till kunskaper om hantering av lätta fordon. Transport ska förse 

eleven med kunskaper om trafik, olika system för transport och logistik (Skolverket, 2011d). 



 

 

Handels- och administrationsprogrammet har två inriktningar, administrativ service samt 

handel och service. Administrativ service ska förmedla mer fördjupade kunskaper kring 

organisatoriska uppdrag på företag eller förvaltningar. Handel och service ska däremot 

förmedla fördjupade kunskaper om arbete med detalj- och partihandel (Skolverket, 2011d). 

Hantverksprogrammet har fem olika inriktningar, finsnickeri, florist, frisör, textil design och 

övriga hantverk. Samtliga fem inriktningar ska förmedla kunskaper i hantering av verktyg och 

material som är användbara inom vald bransch. Inriktningen övriga hantverk kan resultera i 

arbete som bland annat glasblåsare, smed eller stylist (Skolverket, 2011d). 

Hotell- och turismprogrammet har två inriktningar, hotell och konferens samt turism och resor. 

Den första inriktningen ska förse eleven med kunskaper om olika avdelningar på ett hotell samt 

förmedla fördjupade kunskaper inom bland annat service, planering och genomförande av 

event. Inom turism och resor ska eleven få kunskaper kring arbete med organisering, planering 

och information av olika upplevelser. Fördjupade kunskaper kring att leda olika upplevelser ska 

också ges (Skolverket, 2011d). 

Det industritekniska programmet har fyra olika inriktningar, driftsäkerhet och underhåll, 

processteknik, produkt och maskinteknik samt svetsteknik. Driftsäkerhet och underhåll ska 

bidra med kunskaper i underhåll av utrustningar i riktning mot en säker drift. Processteknik 

handlar bland annat om mekaniska eller kemiska industriprocesser och reglerteknik. Produkt 

och maskinteknik ska förmedla kunskap i hantering av utrustningar och bearbetning av material. 

Svetsteknik ska förmedla kunskap om olika svetstekniker och relevanta arbetsmoment 

(Skolverket, 2011d). 

Naturbruksprogrammet har fyra inriktningar, djur, lantbruk, skog och trädgård. I inriktningen 

djur ska eleven förses med kunskaper om djur och dess egenskaper, behov och skötsel, samt 

samverkan mellan människor och djur. Inriktningen lantbruk ske förmedla kunskaper om bland 

annat mark, växter och teknik samt kunskaper rörande växters betydelse för omgivningen. I 

inriktningen skog ska elever lära sig om resurser i skogen och egenskaper hos biologisk 

mångfald. Den sista inriktningen, trädgård, ska förmedla kunskaper om växter och dess miljöer 

samt kunskaper om tjänster och produkter (Skolverket, 2011d). 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet har tre inriktningar, bageri och konditori, färskvaror, 

delikatesser och catering samt kök och servering. Den första inriktningen, bageri och konditori, 

ska förmedla kunskaper kring hantverk inom bageri och konditori samt nödvändig kunskap om 

verksamheter i olika skalor. Färskvaror, delikatesser och catering ska förse eleven med 

kunskaper i livsmedel, såsom försäljning, råvaror, borddukning och tillagning. Den sista 

inriktningen, kök och servering, ska förmedla kunskaper inom matlagning, servering och 

bartenderyrket (Skolverket, 2011d). 

VVS- och fastighetsprogrammet har fyra inriktningar, fastighet, kyl- och värmepumpsteknik, 

ventilationsteknik och VVS. Inriktningen fastighet ska förse eleven med fördjupade kunskaper 



 

 

inom energitekniska anläggningar samt system och komponenter tillhörande yrket. Kyl- och 

värmepumpsteknik ska förmedla kunskaper i service, drift och installation av kyl- och frysskåp 

eller värmepumpar. Inriktningen ventilationsteknik ska förse eleven med fördjupade kunskaper 

om funktionen hos ventilationssystem samt kunskaper kring service och drift kring dessa. VVS-

inriktningen ska förmedla fördjupade kunskaper kring exempelvis service och underhåll av 

värme- och sanitetssystem. Även kunskaper för konstruktion av system med hjälp av given 

information (Skolverket, 2011d). 

Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men utbildningen erbjuder ett flertal 

valbara kurser i både programfördjupning och individuella val som ger möjlighet till 

fördjupning. Utbildningen kan ge jobb inom exempelvis sjukvård eller socialtjänst (Skolverket, 

2011d). 



 

 

Bilaga 2 
Begreppsförmåga handlar om användning och bedömning av begrepp. Procedurförmåga 

handlar om tillämpning av procedurer inom olika matematiska områden samt att kunna lösa 

standarduppgifter. Problemlösningsförmåga handlar tvärtom om att kunna lösa uppgifter utan 

standardkaraktär och därmed kunna tyda och undersöka problem. Modelleringsförmåga 

handlar om att kunna bearbeta en verklighetsförankrad situation och därifrån skapa en 

matematisk motsvarighet av problemet – en modell. Resonemangsförmåga handlar om att 

med hjälp av matematiska begrepp och tillvägagångssätt föra resonemang, utforma och testa 

hypoteser. Kommunikationsförmåga handlar om kommunikation och anpassning till kontext 

med hjälp av begrepp och representationer. Slutligen handlar relevansförmåga om att placera 

matematik i andra kontexter och betrakta den utifrån andra perspektiv, som samhällsliv och 

karaktärsämnen (Skolverket, 2011c). 

 


