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Elevers erfarenheter kring ett projekt om 
matematik med yrkesinriktning

Karolina MuhrMan och Peter Frejd

Forskning visar att elever har svårigheter att rekontextualisera sina matematikkun-
skaper från skolkontexten till yrkeslivskontexten om matematikundervisningen  
saknar koppling till yrkeslivet. I artikeln analyseras, utifrån Bernsteins teorier, intervjuer 
med elever på tre yrkesprogram som deltagit i en interventionsstudie med målet att 
knyta matematiken närmare elevernas yrkesinriktning. Resultaten tyder på matema-
tikämnet har en stark klassifikation och inramning som är svår att förändra, men 
om klassifikation och inramning förändras mot ett mer ämnesintegrerat arbetssätt 
verkar elevernas förmåga att rekontextualisera sina matematikkunskaper förbättras. 
Undervisningsmiljö och användandet av autentiska problem diskuteras som centrala  
faktorer för att detta ska ske. 

En oumbärlig framgångsfaktor i en kunskapsbaserad global ekonomi sägs vara 
en välutbildad arbetsstyrka (OECD, 2010). Många yrken ställer i dag stora krav 
på goda matematikkunskaper. Det medför att en välfungerande och relevant 
matematikundervisning är av betydelse för att svara mot yrkeslivets behov av 
kompetent arbetskraft och den är därför en väsentlig förutsättning för en god 
samhällsutveckling. Med gymnasiereformen 2011 (Gy11) infördes en ämnes-
plan i matematik med yrkeskoppling på gymnasieskolans yrkesprogram, vilket 
har stött på svårigheter. Det finns risk för att yrkeseleverna, tvärt mot reformens 
intentioner, blir dåligt förberedda för yrkeslivets beräkningar och att de därmed 
går miste om framtida anställningar (se t ex Muhrman, 2016). Rapporter från 
Skolinspektionen (t ex 2014) tyder på att många elever på yrkesprogram fort-
farande inte förstår syftet med att läsa matematik och andra gymnasiege-
mensamma ämnena, eftersom matematikundervisningen inte kopplas till  
yrkesämnena, trots ämnesplanens utformning i Gy11. 

Matematiklärares dilemma på yrkesprogram är att utveckla, planera och 
organisera en matematikundervisning som tillgodoser såväl yrkeslivets krav 
på yrkesrelevanta matematikkunskaper, som allsidiga matematikkunskaper för 
eventuella fortsatta akademiska studier. Dessutom skiljer det sig mellan olika 
yrken vilka matematikkunskaper som efterfrågas i yrkeslivet (se t ex Hoylse 
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m fl, 2002; Asghari, 2014). Denna artikel bygger på elevers erfarenheter från 
deltagandet i en interventionsstudie där matematiklärare på en gymnasieskola 
har designat och implementerat yrkesrelaterade uppgifter på matematiklek-
tionerna under ett år tid. Syftet är att identifiera hur matematikämnet förändras 
när man inför ämnesintegrerade arbetssätt och hur det påverkar elevernas möj-
ligheter att använda matematik i olika sammanhang. Utifrån Bernsteins (1990, 
2000) teorier avser vi att svara på följande forskningsfrågor:

1 Hur påverkas matematikämnets klassifikation och inramning vid ett 
yrkesintegrerat arbetssätt?

2 Hur påverkar matematikämnets klassifikation och inramning elevernas 
möjligheter att rekontextualisera sina matematikkunskaper? 

Forskningsbakgrund 
Studier visar att anknytningen mellan skolans matematik och yrkeslivets 
matematik är svag vilket kan leda till problem, när elever ska överföra sina 
matematikkunskaper från en skolkontext till en yrkeskontext (se t ex De Corte, 
1987; Muhrman, 2016). Ofta beskrivs matematiken som dold i yrkeslivet jämfört 
inom skolan (Williams & Wake, 2007). Flera forskningsstudier pekar också på 
att om matematik undervisas skild från sitt sammanhang riskerar man att det 
utvecklas två olika ”världar”, där matematikundervisningen är en värld och 
matematikanvändningen i yrkeslivet är en annan (se t ex Dalby & Noyes, 2015; 
FitzSimons & Boistrup, 2017; Hoyles m fl, 2010; Pozzy m fl, 1998). Det går inte 
att förutsätta att alla matematikkunskaper för yrkeslivet kan utvecklas enbart 
genom praktik på en arbetsplats, då arbetarna själva kanske inte har så stora 
matematikkunskaper eller pedagogisk erfarenhet av att undervisa i matema-
tik (Muhrman, 2016). Eleverna får en mer positiv inställning till matematik 
när lärarna kopplar undervisningen till elevernas kommande yrke så att de 
ser ett tydligt syfte med att lära sig ämnet (se t ex Högberg, 2011; Lindberg, 
2010; Muhrman, 2016). Skolinspektionen (2014) efterlyser därför ämnesinte-
grerade arbetssätt i större utsträckning än vad som ofta används, där delar av 
programmets yrkesämnen integreras i programmets kärnämnen eller tvärtom. 
I en studie av Frejd & Muhrman (inskickad) syns positiva effekter av ett ämne-
sintegrerat arbetssätt men också stora skillnader i utfallet beroende på hur  
ämnesintegreringen organiseras. 

Lindberg (2010) påvisar i en studie av ett utvecklingsprojekt avseende  
ämnesintegrerat arbetssätt mellan matematik och yrkesämnen såväl möj-
ligheter som svårigheter. Eleverna fick ökad motivation för matematik och 
visade något bättre resultat i ämnet när man arbetade ämnesintegrerat. Det fanns 
dock svårigheter med samarbetet mellan kärnämneslärare och karaktärsäm-
neslärare, som kunde relateras till dels organisatoriska hinder och lärarnas  
utbildningsbakgrund (ibidem).
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Teoretisk ansats
Den teoretiska basen utgår från Bernsteins (1990, 2000) teori om pedagogiska 
koder. Bernstein använder sig av pedagogiska koder för att förklara hur olika 
faktorer påverkar utformningen av aktiviteter i skolsystem. Med hjälp av Bern-
steins pedagogiska koder kan vi analysera och diskutera matematikämnets rela-
tion till andra ämnen i skolan och till yrkeslivet, samt hur denna relation kan 
påverka elevernas lärande och inställning till ämnet. I denna artikel kommer 
vi främst att använda oss av begreppen klassifikation, inramning, synlig- och 
osynlig pedagogik samt rekontextualisering. 

Klassifikation och inramning
För att förklara vad det finns för gränser för en kategori och hur denna förhåller 
sig till andra kategorier använder sig Bernstein (1990, 2000) av begreppen klas-
sifikation och inramning. En kategori kan till exempel vara ett ämne i skolan, 
i detta fall matematikämnet, men det kan också handla om en hel skolkon-
text. Beroende på i vilken grad en kategori är avskild från andra kategorier 
pratar Bernstein om svag eller stark klassifikation. Vissa skolämnen är tydli-
gare avgränsade från andra ämnen (stark klassifikation), genom att de har en 
stark kunskapsbas där det är tydligt uttalat vad som anses vara ”giltig” kunskap, 
vilket gör att undervisningens utformning blir relativt likartad i ämnet, oavsett 
lärare. Detta gäller bland annat för ämnet matematik, som till exempel kan jäm-
föras med samhällskunskap som är ett ämne med svagare klassifikation och 
där undervisningens innehåll och upplägg har en större påverkan av lärarens 
egna erfarenheter och tolkningar. 

Medan klassifikation handlar om ämnets yttre avgränsningar mot andra 
ämnen, handlar inramning om vilket lärostoff som görs tillgängligt i ämnet och 
hur det görs tillgängligt. Vid en stark inramning har eleverna ingen möjlighet att 
påverka innehållet i undervisningen eller undervisningens utformning. Vid en 
svagare inramning ges eleverna möjlighet att vara med och påverka val av inne-
håll, tidfördelning eller organisation. Katederundervisning kan till exempel ses 
ha en starkare inramning än ett projektarbete där eleverna själva får välja inne-
håll och styra över sin tid (Bernstein, 1990). Ju starkare klassifikation ett ämne 
har desto större blir möjligheterna till kontroll, eller inramning av innehållet. 
Matematikämnets inramning styrs till stor del av yttre faktorer, som innehål-
let i läroplanen, matematikboken, nationella prov, timplan osv, men även inre 
faktorer som lärarnas didaktiska val när det gäller undervisningens upplägg, 
har stor inverkan på inramningen. Med begreppet inramning kan vi analysera 
hur de yttre faktorerna, tillsammans med lärarnas didaktiska val när det gäller 
undervisningens upplägg kan påverka elevernas inställning till matematik.

Osynlig och synlig pedagogik
Bernstein (1990) använder sig av begreppen klassifikation och inramning 
för att diskutera det han kallar för osynlig och synlig pedagogik. Den synliga  
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pedagogiken har en starkare inramning med en mer uttalad inriktning på indivi-
duellt lärande och på faktakunskaper. Arbetsdelningen mellan elever och lärare 
har tydliga gränser, innehållet är till stor del styrd av en lärobok och elever- 
nas kunskap bedöms vanligen med prov som har tydliga kunskapskriterier. Den 
osynliga pedagogiken har en svagare inramning och är mer inriktad på kompe-
tens än faktakunskaper. Kunskapsinhämtningen sker ofta på gruppnivå genom 
sociala relationer. Innehållet är inte så styrt av läroböcker eller timplaner och kan 
väljas mer fritt efter den rådande situationen. Mål och kriterier är mer flytande. 

Att förändra inramningen hos ett ämne med stark klassifikation kan enligt 
Bernstein (1990) vara svårt. Om ett nytt arbetssätt införs som innebär att ämnets 
klassifikation mot andra ämnen försvagas, till exempel vid ett ämnesintegrerat 
arbetssätt, uppstår enligt Bernstein en komplexitet som kan leda till konflikter 
både mellan lärare-lärare och lärare-elever, när lärare tvingas samarbeta och 
nya strukturer utformas. Studiestarka elever som lärt sig en sorts ”skolkod” som 
innebär att de har en klar strategi för hur de ska lyckas i ämnet, kan protestera om 
ämnets inramning försvagas. Dessa elever har enligt Bernstein ofta lärt sig ett 
rationellt sätt att producera faktakunskap som ofta leder till bra resultat på prov, 
vilket gör att de blir stressade om andra arbetssätt eller bedömningsformer införs. 

Rekontextualisering
I relation till ett ämnes klassifikation och inramning använder Bernstein 
(2000) begreppet rekontextualisering när han diskuterar hur kunskaper från 
t ex skolämnet matematik kan omarbetas för att användas i andra samman-
hang. I denna artikel studerar vi om eleverna tycks kunna rekontextualisera 
sina matematikkunskaper, genom att de får berätta hur matematiken används 
inom det yrke de utbildas för. FitzSimons (2014) beskriver svårigheter när 
skolmatematik ska rekontextualisera till att användas i en yrkeskontext. 
För att det ska vara möjligt krävs det att eleverna kan se samband mellan  
skolamatematiken och matematikanvändningen i yrkeslivet. 

Metod 
I denna artikel beskriver vi en del av resultatet från en interventionsstudie. 

Målet med interventionsstudien var att analysera och bidra med djupare kunskap 
om matematiklärares förutsättningar att utveckla sin matematikundervisning 
på ett sätt som gör eleverna väl förberedda för en anställning inom det yrke de 
utbildas för och eventuella vidare studier. Studien som helhet har gjorts under 
läsåret 2016/2017 och bestod av att författarna följde matematiklärarna på ett 
yrkesgymnasium och deltog vid planeringsmöten, klassrumsobservationer 
och före- och efterintervjuer, med matematiklärare och yrkeselever. Denna 
artikel baseras på två intervjuomgångar som har gjorts med yrkeselever i åk 
1 före och efter att de har jobbat med olika yrkesintegrerade matematikpro-
jekt, framtagna av matematiklärarna i samband med interventions-studien. 
Exempel på matematikprojekt som ingick i interventionerna var att arbeta med  
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kostnadsberäkningar för schamponering med frisörelever, omvandling av 
recept med restaurang och livsmedelselever och bestämning av cylindervolymer i 
motorblock med fordonselever. Eleverna som berörs kommer från hantverkspro-
grammet – frisör (4st), restaurang och livsmedelsprogrammet (3st), samt fordons-
programmet (3st). Två intervjuguider utvecklades och användes (en till varje 
omgång). Den första intervjuguiden innehöll 8 frågor inom två teman (Använder 
yrkeselever matematik i sitt arbete, i sådant fall vad och inom vilka områden. 
och Hur utvecklar man matematikkunskaper för sitt yrke?) behandlade elevers 
förväntningar på sin kommande matematikutbildning på gymnasiet. 

Intervjuguide 2, innehöll 12 frågor i syfte att utvärdera elevernas erfarenheter 
av termin 1, inom teman relaterade till arbetssätt, inställning till matematik och 
kunskaper om matematik i yrkeslivet. Några frågor syftar även till att undersöka 
elevernas önskemål om hur man kan förbättra undervisningen. Frågor om vikten 
att kunna matematik och om eleverna kunde beskriva några områden där man 
behöver matematikkunskaper fanns med i båda intervjuguiderna.

Empirin som denna artikel bygger på är i huvudsak hämtad från 
intervjuomgång 2, men en liten jämförelse gjordes huruvida eleverna gav fler 
exempel på situationer där de behöver matematik i sitt kommande yrkesliv 
efter att de deltagit i studien. Intervjuerna i transkriberades och analyserades 
utifrån Bernsteins (2000) begrepp om klassifikation, inramning och rekontex-
tualisering. Nedan följer en först en sammanfattning av intervjuerna som sedan  
analyseras och diskuteras.

Sammanfattning av intervjuer
Frisörelever
Frisörerna tycker att ”De behöver ju matte till allt” och ger flera exempel från 
sitt yrke t ex vid klippning för att mäta längder och vid färgblandning för att 
beräkna volymer och förhållanden. De uppskattade mycket när de fick ha ämne-
sintegrerade lektioner mellan matte och frisörämnen, ”Det är roligare, det känns 
bättre att lära sig det man utbildas för. Det känns som vi behöver mer av det”. 
Bland annat ansåg de att dessa lektioner leder till att de numera tänker mer på 
hur mycket matte det finns i frisöryrket. Framför allt miljön i frisörsalen gör, 
enligt eleverna att de förstår lättare vad de behöver kunna. De upplevde inte att 
ämnesintegrering i klassrummet var lika givande som i frisörsalen, en ämnesin-
tegrerad lektion mellan matematik och frisör med kalkylberäkningar i matema-
tiklassrummet upplevdes som ganska svår och krånglig. Helst vill de arbeta 
med matematik i frisörsalen en gång per vecka. De vanliga matematiklek- 
tionerna har sällan någon koppling till deras yrke och har ganska lika upplägg 
med genomgång och enskilt arbete i boken – ibland någon gruppdiskussion, 
berättade eleverna. De märkte inte att matematikläraren och frisörlärarna hade 
börjat samarbeta ordentligt och ansåg att lärarna är ganska oklara och inte ger så 
tydliga instruktioner. Integreringsprojekten, tycker de inte har haft någon stor 
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påverkan på deras inställning till matematik, men de anser att det påverkar deras 
kunskaper i både yrket och matematiken. De har blivit bättre på att förstå kost-
nadsberäkningar som t ex att beräkna schampoåtgång för att veta hur mycket 
betalt man måste ta. Eleverna är klart besvikna över att matematiken inte har 
haft en större koppling till deras yrkesinriktning. 

Fordonselever
Fordonseleverna som intervjuas säger att de tycker att de under sin första termin 
på utbildningen har fått större insikter i att det behövs mycket matematikkun-
skaper i fordonsyrket. Jämfört med den första intervjun kan de ge betydligt fler 
exempel på beräkningar som är kopplade till deras yrke, bland annat att det är 
mycket beräkningar relaterat till ellära. De är klart besvikna för att de inte har 
fått arbeta mer med yrkesrelaterad matematik, vilket de trodde att de skulle 
få göra nu i gymnasiet. ”Vi har ju inte tjatat till oss detta, utan han lovade ju 
det”De tycker att det skulle vara till hjälp för dem om de fick ha mer matte i 
fordonssalen: ”Vi skulle kunna vara mer i fordonssalen, för att förstå mer, det 
gav mycket, man förstod varför, meningen alltså”. På matematiklektionerna 
arbetar de mest med boken enligt upplägget, genomgång – enskilt räknande. 
De har alltid arbetat på samma sätt i matematiken under sin skolgång, så de 
säger att de är vana vid detta arbetssätt. Men om eleverna själva fick bestämma 
så skulle hälften eller åtminstone en tredjedel av matematiklektionerna vara 
förlagda i fordonssalen. 

Restaurang och livsmedelselever
Dessa elever tycker att det kan vara viktigt att kunna matematik för sitt vardag-
liga liv snarare än för sitt yrke. De säger att matematik behövs överallt, men inte 
så mycket i deras yrke. Beräkningar som de gör i sitt yrke är enhetsomvandlingar  
t ex vid receptomvandlingar och överslagsberäkningar när de står i kassan. På 
matematiklektionerna används ”flipped classroom” med filmer som de ska se 
innan varje lektion, det tycker de fungerar bra. Ibland har de några diskussioner 
och grupparbeten, men mest arbetar de tyst enskilt i sin bok. De ämnesinte-
grerade uppgifterna i klassrummet tycker de inte har varit så givande. De är 
tre olika inriktningar i klassen och alla har fått arbeta med alla inriktningars 
ämnesintegrerade uppgifter. De ämnesintegrerade uppgifterna i klassrummet 
kändes inte alls realistiska och hade ingen tydlig koppling till deras yrke. Det 
var en lite ”rolig” aktivitet, men inte så väsentlig för yrket. De har inte heller 
några direkta önskemål om att få en mer yrkesanknytning eftersom de anser 
att det inte behövs så mycket matematik i deras yrke. De säger att det känns 
mer ”effektivt” att arbeta i boken och då kan alla arbeta på sin egen nivå och 
de slipper då också genomgångar på sådant de redan förstår. Målet med att 
läsa matte 1a är för dessa elever i fösta hand att få ett betyg så att de kan få en 
examen. De säger att ”Mycket av det här kommer jag aldrig använda” men att 
de ändå måste göra det för att få sitt mattebetyg.
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Analys och diskussion
Resultaten från före- och efterintervjuerna har analyserats i relation till Bern-
steins teorier om klassifikation och inramning för att skapa förståelse för hur 
matematikämnet förändras när man inför ämnesintegrerade arbetssätt och hur 
det påverkar elevernas möjligheter att använda matematik i olika sammanhang. 

I analysen av elevsvaren framkom, precis som Bernstein (2000) beskriver, 
att det inte är lätt att förändra ett ämnes klassifikation eller inramning. Trots 
att lärarna har haft goda intentioner att integrera matematiken med yrkesäm-
nena och har gjort försök att upprätta samarbete mellan matematiklärare och 
yrkeslärare, tyder elevsvaren på att matematikämnet fortfarande har en stark 
klassifikation gentemot yrkesämnena. Lärarnas försök att samverka har inte 
fått något tydlig effekt på undervisningens inramning vilket visar på komplexi-
teten i yrkesprogrammens matematikundervisning, som styrs av såväl krav 
från Skolverket, med bland annat nationella prov, som krav från branschor-
ganisationer om anställningsbarhet (se t ex Muhrman, 2016; Tsagalidis, 2008). 
Alla eleverna som har intervjuats berättar att lärarna målade upp en bild av att 
de skulle få en ”annorlunda” matematikundervisning med tydlig yrkesanknyt-
ning när de började gymnasiet. Eleverna anser dock att detta inte har infriats 
i tillräcklig stor utsträckning. Det har visserligen förekommit några enstaka 
tillfällen med yrkesanknuten matematikundervisning, men till allra största 
delen har undervisningen skett på ”traditionellt sätt” med i huvudsakligt arbete 
i matematikboken. Enligt Bernstein (2000) leder en stark inramning till att 
eleverna inte ges utrymme att påverka vare sig innehållet eller utformning av 
undervisningen. Både fordonseleverna och frisöreleverna har tydliga idéer om 
hur de anser att deras matematikundervisning borde vara utformad för att ge 
dem möjligheter att utveckla de matematikkunskaper de behöver för sitt fram-
tida yrke. Deras önskan är att en del av matematikundervisningen regelbundet 
ska förläggas i yrkessalarna, eftersom de anser att de då får lättare att koppla 
matematiken till yrkesinriktningen, vilket gör dem mer motiverade att läras 
sig. Dessa resultat kan relateras tid den tidigare forskningen som visar att ele-
verna kan se ett tydligare syfte med att lära sig matematik och därmed blir mer 
motiverade, när ämnet på olika sätt kopplas till deras yrkesinriktning (se t ex 
Dalby & Noyes, 2015; Lindberg, 2010; Muhrman, 2016).

Även om eleverna i denna studie var positiva till att arbeta ämnesintegre-
rat i större utsträckning gick det också att se att den svagare inramningen av 
matematiken i vissa fall ledde till det Bernstein (2000) beskriver som en osyn-
ligare pedagogik. Eleverna efterlyste tydligare information från deras lärare 
eftersom de ibland kände sig osäkra på syftet med det ämnesintegrerade arbetet.

Även när det gäller frågan om att rekontextualisera sina matematikkunska-
per till yrkeskontexten, visade frisöreleverna och fordonseleverna upp liknande 
resultat. Båda dessa elevgrupper visade en betydligt större insikt i värdet av att 
lära sig matematik för deras kommande yrkeskarriär vid den andra intervjun. 
I den första intervjun som vi gjorde med dessa elevgrupper precis i början av 
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deras gymnasieutbildning, hade de en bild av att det inte var så stort behov av 
matematikkunskaper i deras yrkesinriktningar och de kunde inte ge så många 
exempel från sina respektive blivande yrken där matematik används. Vid den 
andra intervjun, som beskrivs i denna artikel, kunde eleverna ge ett flertal 
exempel från sina yrkesinriktningar där de använder sig av matematik. Ele-
verna beskriver inte bara exempel från de ämnesintegreringsprojekt som de har 
arbetat med, utan de visar en djupare förmåga att generellt kunna rekontextuali-
sera matematiken i flera av sina arbetsuppgifter. Till exempel beskrev fordons-
eleverna en mängd arbetsuppgifter rörande bilars elektronik där de utför olika 
beräkningar. Dessa skillnader kan givetvis ha flera förklaringar, det ämnes-
integrerade arbetet med att koppla matematiken till yrkesämnen kan ha viss 
betydelse, men en del av förklaringen kan också vara att eleverna totalt sett har 
större kunskaper om sitt blivande yrke nu än de hade vid den första intervjun. 

Av de tre elevgrupperna utskilde sig eleverna från Restaurang- och livs-
medelsprogrammet tydligt. Dessa elever visade inte någon ökad kunskap när 
det gäller att rekontextualisera sina matematikkunskaper till yrket, snarare 
tvärtom. Vid den första intervjun i början av utbildningen gav eleverna några 
exempel på när matematik används i deras yrkesinriktning, vilket var i stort 
sett samma exempel som de gav vid den andra intervjun. I den första intervjun 
hade eleverna däremot en tanke om att det kan behövas en hel del matematik 
i deras yrke, vilket de mer eller mindre i den andra intervjun ansåg att det inte 
behövdes. För dessa elever hade matematiken närmast fått en starkare klassi-
fikation mot yrkesämnena än den tidigare hade haft. Restaurang- och livsme-
delseleverna var inte heller missnöjda med matematikämnets starka inramning, 
med en traditionellt utformade undervisning som till stor del bestod av enskilt 
räknande i matematikboken. Eleverna visade tydliga drag av de studiestarka 
elever som har ”knäckt skolkoden” som beskrivs av Bernstein (1990, 2000). 
Dessa elever var i första hand intresserade av att reproducera kunskap för att 
klarar proven och därmed få ett godkänt betyg i ämnet. De upprepade flera 
gånger vid intervjun att de inte kunde se någon användning av den matematik 
de jobbade med under matematiklektionerna, men verkade anse att det inte hade 
någon större betydelse. Precis som Bernstein pratade de också om ”rationella” 
eller mest effektiva sätt att lära sig det de var tvungna till för att klara kursen. 
Dessa elever ansåg att det var effektivast att räkan tyst för sig själv i boken, 
gärna med hörlurar på för att avskärma sig från andra elever. 

Anledningen till att restaurang- och livsmedelsprogrammets elevsvar avvek 
så tydligt från de andra elevernas svar kan vara flera. Att det förekommer 
beräkningar även inom denna yrkeskategori är det ingen tvekan om. Förfat-
tarna som deltog i detta forskningsprojekt har sett många exempel på matema-
tikanvändning inom både restaurang och bageriyrket när vi har observerat 
yrkeslektioner, men i många fall är kanske matematiken mer dold inom 
dessa yrken för eleverna än vad den är inom frisör och fordon. Detta gör att 
det i sådant fall kan krävas mer arbete av matematik- och yrkeslärarna att  
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synliggöra den dolda matematiken (jfr Williams & Wake, 2007). Restaurang- 
och livsmedelselevernas svar tyder på att matematiken kan vara alltför dekon-
textualiserad från yrkesinriktningen för att eleverna ska förstå dess användning 
och klara av att rekontextualisera sina kunskaper (se t ex Dalby & Noyes, 2015; 
FitzSimons, 2014; FitzSimons & Boistrup, 2017; Hoyles m fl, 2010). Även om 
matematikläraren har gjort försök med att koppla matematiken till yrkesäm-
nena tyder elevernas svar på att uppgifterna i flera fall inte har varit yrkes- 
autentiska. För eleverna kan det uppfattas som att det inte finns några auten-
tiska matematikproblem att lösa inom deras yrke, vilket kan vara en anledning 
till att eleverna i efterintervjun tycks se matematiken som mer avskild från sitt 
yrke än vad den gjorde i den förintervjun. 

Slutsats 
Vår analys av datamaterialet tyder på att det kan vara svårt att påverka matema-
tikämnets klassifikation och inramning vid ett yrkesintegrerat arbetssätt. Ele-
verna uppfattar det som ”en rolig grej” och i vissa fall lärorik, men att matema-
tikundervisningen sedan återgår till en traditionell, väl definierad struktur, 
med stark klassifikation och inramning. Samtidigt tyder vår analys på att 
föränd-ringen av matematikämnets klassifikation och inramning ger elever-
nas möjligheter att rekontextualisera sina matematikkunskaper lättare. Detta 
kan även bero på ökade kunskaper inom yrkesinriktningen, men det kräver att 
eleverna ser en tydlig koppling mellan sin yrkesinriktning och matematiken. 
Studien påvisar att matematiken är olika dold inom olika yrken, vilket gör att  
eleverna inte nödvändigtvis ser någon koppling mellan sitt yrke och matema-
tiken och därmed inte får lättare att rekontextualisera sina matematikkunska-
per, trots ökade kunskaper inom yrkesinriktningen. För att eleverna ska kunna 
se kopplingen mellan matematikämnet och yrkesinriktningen kan uppgifterna 
behöva vara yrkesautentiska. Att arbeta ämnesintegrerat med uppgifter som 
inte är yrkesautentiska kan utifrån vår analys förstärka gapet mellan skolan och  
arbetslivet, snarare än att få dem att närma sig varandra. 

För att förändra ett arbetssätt med än mer anknytning till yrkeslivet 
krävs, utifrån vår studie, att uppgifterna som eleverna ska göra känns aut-
entiska och att de utförs i en sådan miljö där de hör hemma snarare än i  
matematikklassrummet.
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