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

Matematik i Yrkesutbildningen – en historisk överblick 

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

Texten inleds med några nedslag i yrkesutbildningens historia med relation till vilken mate-

matik som krävdes i läroplanerna. Därefter ges en beskrivning av hur yrkesutbildningen ser 

ut i Tyskland och Australien för att visa hur Sverige står sig i jämförelse med andra länder. 

Yrkesutbildning och matematik före 1970 

Nilsson (1981) har i sin avhandling delat in yrkesutbildningens framväxt i fyra olika faser. 

Inspirerade av Nilsson har vi valt att använda en liknande indelning av yrkesutbildningens 

framväxt men med annan tidsindelning i den historiska översikten samt ett tillägg av två 

faser efter 1970. 

Den första 

fasen 

Den 

andra 

fasen 

Den 

tredje 

fasen 

Den fjärde 

fasen 

Den femte 

fasen 

Den sjätte 

fasen 

1850-1917 

Skråväsendet 

upplöses 

(1846) 

1918-

1954 

Yrkes-

skole-

stadgarna 

införs 

1955-

1970   

Yrkes-

skole-

reformen 

1971-1992  

Yrkeslinjer 

inom enhets-

gymnasiet 

1993-2010 

Matematik 

som gemen-

samt ämne 

och samma-

kurser i ma-

tematik 

2011-framåt 

Differentierade 

kurser inom 

matematik 

Den första fasen 1850-1917, Skråväsendet upphör 

När skråväsendet upplöstes 1846, hantverksföreningar bildades och allmän näringsfrihet 

infördes upphörde hantverkarnas utbildning av lärlingar. För att åtgärda bristen på yrkes-

kunnigt folk inrättades fyra tekniska elementarskolor ,med huvudsaklig uppgift att förse indu-

strin med arbetsbefäl och tekniska medhjälpare. Det fanns också afton- och söndagsskolor, 

som senare bytte namn till lägre tekniska yrkesskolor. Dessa skolor kunde dock inte tillgodose 

behovet av praktiskt yrkeskunnigt folk, och detta förde med sig ett förnyat behov lärlings-

utbildningar.  

I figuren nedan visas en uppgift i en lärobok i geometri för tekniska elementarskolor, utgi-

ven år 1882. . Läroböckerna i geometri var huvudsakligen lätt bearbetade översättningar av 

Euklides Elementa till svenska., t ex Strömer (1748) 

Det som gör uppgiften intressant, är att bevisföring finns med. Sådant förekommer numera 

endast i de teoretiska gymnasieprogrammens matematikkurser. 
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Figur 1 Geometriuppgift i Lindmans lärobok i geometri för de tekniska elementarskolorna 

Lindman (1882, p. 8) 

Under perioden 1890-1910 ökade antalet lägre tekniska yrkesskolor från 28 till 68 och anta-

let elever ökade från 4800 till 10 800 (Nilsson, 1981). Skolorna fungerade som fortsätt-

ningsskolor efter folkskolan, och kurserna med flest antal elever var matematik, välskriv-

ning, svenska språket, frihandsteckning och linearritning.  

 

Figur 2. Uppgifter i Linearritning.(Bergius, 1869, p. 8) 

S.k. linearritning (se exemplet i fig.2) inledde geometrikursen för att ge en handens färdighet 

och ögats säkerhet. Dessutom gav linerarritningen  eleven tillfälle att lägga märke till figu-

rers  konstruktion och inte bara mekaniskt kopiera dem enligt Bergius. 

Någon lärarutbildning fanns inte för de lägre tekniska skolorna, utan merparten av lärarna 

var folkskollärare. De hade undervisningen vid yrkeskolan som bisyssla och saknade därför 

teknisk yrkeserfarenhet (Hedman, 2001). Dessutom var anslagen otillräckliga och, lokalerna 

och materielen inte anpassade . Man sökte därför modeller för nya utbildningsvägar i de 

tyska och österrikiska utbildningssystemen. År 1907 föreslogs yrkesundervisningen bli upp-

delad i två stadier: lärlingsskola och yrkesskola. Lärlingsskolan skulle vara obligatorisk för 
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industri- och hantverksanställd ungdom i åldern 14-18 år och öppen för både flickor och 

pojkar. För antagning till yrkesskolan krävdes att eleven var minst 17 år och hade kunskaper 

i läsning, skrivning, räkning och ritning. Lärlingsskolan hade även en medborglig uppfost-

raruppgift, medan yrkesskolans enda uppgift var praktisk yrkesundervisning med fasta läro-

planer(Hedman, 2001). År 1909 öppnades på initiativ av disponenten vid LKAB, Hjalmar 

Lundbohm, en praktisk ungdomsskola (KPU) i Kiruna, och den blev grunden för svenska 

yrkesskolesystemet. 

Den andra fasen 1918-1954, Yrkesskole-stadgarna införs 

”Det praktiska kunnandet är erkänt av största betydelse jämsides med det teoretiska vetan-

det”. Så skriver Nils Fredriksson (1925), som från 1918 var chef för Kungliga Skolöversty-

relsens yrkesskoleavdelning. År 1918 kom en proposition om de praktiska ungdomssko-

lorna. De skulle ha två huvuduppgifter: dels att ge en allmän medborglig utbildning, dels att 

ge en speciell yrkesutbildning. I våra skandinaviska grannländer och i Centraleuropa, men 

inte i Sverige, infördes en lärlingslag. I stället stiftade Skolöverstyrelsen yrkesskolestadgar 

som innebar att kommunerna kunde inrätta kurser för arbetare över arton års ålder med 

gedigen praktisk erfarenhet. År 1918 infördes i enlighet med reformförslaget 1907 skolfor-

merna verkstadsskola, lärlingsskola och teknisk fackskola (se figur 3).  

 

Figur 3. Schematisk bild över yrkesskolesystemet under 1920-tal till 1940-tal (Hedman, 

2001) 

Eftersom den tekniska fackskolan med tiden fick en allt starkare anknytning till läroverkens 

gymnasieutbildning behandlas inte dess vidare historia här. Verkstadsskolor fanns i olika 

former: kommunala verkstadsskolor, verkstadsskolor för arbetslös ungdom och centrala 

verkstadsskolor, inrättade år 1941. Under mellankrigstiden var ungdomsarbetslösheten hög 

och verkstadsskolorna, särskilt de, som var avsedda för arbetslös ungdom var välkomna 
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tillskott till det svenska yrkesskolesystemet.. Den teoretiska undervisningen var underord-

nad den praktiska. Eleverna fick betalt av den lokala skolstyrelsen för producerade produk-

ter. Trots utbildningens fördelar avlade få heltidsstuderande elever examen i yrkesutbild-

ning. I stället sökte de sig till de kortare yrkesutbildningarna, särskilt till lärlingskurserna för 

äldre ungdomar.  

Lärlingsskolan gav eleverna kunskaper om yrket, inte i yrket (Hedman, 2001). Undervis-

ningen där hade tre obligatoriska ämnen: yrkeslära, yrkesekonomi och yrkes- och arbetslag-

stiftning. Eleverna undervisades i verktygs- och maskinlära, materiallära, ekonomisk geo-

grafi, uppsatsskrivning samt teknologi (som innefattade fysik, kemi och biologi, mekanik, 

yrkesritning och yrkesräkning). Yrkesräkningen omfattade aritmetik, algebra, geometri, 

teknisk räkning och affärsräkning. Undervisningsplanen omfattade räkning med bråk, lös-

ning av enklare ekvationer, ritning av diagram och kurvor samt beräkning av cirkulära has-

tigheter, blandningar och volymer. Förutom yrkesräkning läste man även yrkesekonomi, där 

eleverna lärde sig att beräkna lönelistor, ackordsfördelning, ränta, rabatt, vinst och förlust 

mm (Hedman, 2001). Ett exempel på sådan rabatträkning visas i figur 4.  

 

 

Figur 4 Exempel på rabatträkning från Harberg (1931, pp. 76-77) 

I samma bok finns det också yrkesinriktade räkneexempel, som ofta var avancerade med 

många termer och tumregler från yrkeslivet. Se figur 5.  
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Figur 5 Exempel på tillämpningar. Översta exemplet från Harberg (1931, p. 184) Undre 

exemplet från Persson (1925, p. 44) 

Förståelsen av den euklidiska geometrin underlättades av praktiska övningar, genom mät-

ning, ritning och enkla beräkningar.. I figur 6 visas ett exempel på beräkning av åkerarealer, 

där eleverna som hjälpmedel använder ett redskap, korstavlan, för att beräkna fältarean. 

 

 

Figur 6. Exempel på Fältmätning som praktisk övning (Hellsten, 1937, p. 24) 

Yrkesskolan var en vidareutbildning, som byggde på lärlingsskolan med målet att ge kom-

petens för ansvarsfullare befattningar inom yrket. Undervisningen var uppdelad i yrkeskur-

ser, ämneskurser och mästarkurser. Yrkeskurserna var inte populära och varade sällan 

längre än ett år. Ämneskursernas innehåll var inte preciserat utan de utformades efter de 

lokala behoven på orten med förbehållet att de skulle ge en teknisk, yrkesekonomisk och 

medborgerlig bildning i syfte att höja både yrkesskickligheten och medborgarandan. Mäs-

tarkurser var avsedda för dem som ville etablera sig som självständiga yrkesutövare. Dessa 

föreläsningskurser fick inte någon större anslutning (Hedman, 2001). Ettåriga handels- och 
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hushållsskolor inrättades på orter, där eleverna inte hade möjlighet till undervisning i lär-

lingsskolor eller verkstadsskolor. Handelsskolans uppgift var att förbereda eleverna för 

mindre krävande arbeten inom affärslivet, och hushållsskolans uppgift var att ge en full-

ständig husmodersutbildning. År 1936-37 fanns det 14 handelsskolor och 8 hushållsskolor.  

Hedman (2001) skriver orsaken till att 1918 års yrkesutbildningsreform inte blev en fram-

gång var en för dålig finansiering. Utbildningens kvalitet blev därför låg.. Avsikten att skapa 

ett rationellt och effektivt system av att få rätt man på rätt plats hade inte förverkligats. 

Eleverna valde bort yrkesutbildningen och valde i stället läroverken. Industrin stod återigen 

inför problemet att det inte fanns yrkesutbildad arbetskraft att tillgå. Nya utredningar och 

reformer väntade. 

Den tredje fasen 1955-1970, Yrkesskolereformen 

År 1944 bildades Kungliga Överstyrelsen för Yrkesutbildning (KÖY) och 1955 kom Yrkes-

skolereformen ("Prop. 1955:139 "). I propositionen fick namnet yrkesskola den betydelse 

som det har idag, nämligen en skola för yrkesutbildning istället för fortbildning. Yrkessko-

lans mål var att ge eleverna både yrkesfärdigheter och allmänbildning.  

Matematikläromedel från denna fas har likheter med de tidigare. I följande exempel ser vi 

att trenden med yrkesbegrepp håller i sig. 

 

Figur 8. Exempel från Gustafsson, Lindström, and Norrbom (1966, p. 52) 

Antalet heltidsstuderande elever på kommunala, centrala och enskilda yrkesskolor ökade 

från 1950-1963 med cirka 80 000 (tabell 17, SCB, 1984, p. 230). Yrkesskolan betraktades 

också som en ungdomsskola, eftersom eleverna mestadels var i åldern 15- 20 år. Utbild-

ningen hade som näringspolitiskt motiv att Sverige skulle hävda sig som industrination i 

konkurrensen med andra länder. I Sverige ansågs yrkesutbildningen tillhöra skolan till skill-

nad mot Danmark och Tyskland där den tillhörde näringslivet 

Yrkesutbildning och matematik efter 1970 

Den fjärde fasen 1971-1992, Yrkeslinjer inom enhetsgymnasiet 

När den enhetlig gymnasieskola infördes den 1 juli1971 så sammanfördes gymnasium, fack-

skola och yrkeskola till linjer. Yrkesutbildningen breddades till yrkesgrupper och branscher 

istället för till specifika befattningar. Utbildningens idé var att eleverna skulle vidareutveckla 

sina yrkesfärdigheter först efter gymnasieexamen. Reformen ledde till att yrkesutbildningens 

status höjdes. Mer än hälften av nybörjarna på gymnasiet började på de 14  yrkeslinjerna.  

I Lgy 70 fick yrkesskolornas kursplaner ett betydligt större inslag av teori än tidigare. Mate-

matiken hade en nära koppling till elevernas utbildningslinje. Ofta undervisade yrkeslärare i 

matematik i de lokaler, där eleverna hade praktiska ämnen. Läromedlen var anpassade till 
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yrkeslinjerna med speciella uppgifter som motsvarade yrkets behov(Lundin, 2008). Det 

följande exemplet visar kopplingen till yrkeslivets matematikbehov och yrkestermer an-

vänds i formuleringen. Orden utsäde och lantbrukare är valda med omsorg liksom de real-

istiska uppgifterna om mängderna ärter och korn. 

 

Figur 9. Ett exempel från Högberg (1980) med figurer. 

Femte fasen 1993-2010, Matematik som gemensamt ämne och samma kurser i 

matematik 

I början av 1990-talet framfördes önskemål om att integrera de teoretiska (studieförbere-

dande) och de yrkesinriktade utbildningarna. Det skulle vara möjligt att få allmän behörig-

het till universitet och högskola även efter genomgången yrkesutbildning, för att ge eleverna 

likvärdiga förutsättningar och flexibilitet att ändra inriktning senare i livet på sin yrkesbana 

(Olofsson & Panican, 2008). Efter gymnasiereformen 1991-1993 ändrades alla yrkespro-

gram i Sverige. Även de yrkesinriktade programmen blev treåriga och gav grundläggande 

behörighet för vidare studier. De obligatoriska matematikkurserna på yrkesprogrammen 

fick därför det nya syftet att förbereda eleverna också för vidare studier (Muhrman, 

kommande). De undervisande lärarna hade utbildning i matematik, och den första matema-

tikkursen (Matematik A, 100 poäng) på gymnasiet var gemensam för alla elever. Undervis-

ningen skulle vara programinriktad i stället för ämnesinriktad,, och integrering med yrkes-

ämnet skulle skapa mening för eleverna (Lindberg, 2010) 

Skolverkets analys av reformen visade dock att eleverna hade svårt att nå målen och svårt 

att förstå sambandet med yrkeskompetensen ("SOU 2008:27,"). Detta var en av anledning-

arna till gymnasiereformen Gy11. Även företrädare för yrkeslivet och branschorganisation-

erna kritiserade karaktärsutbildningen Lpf94 för att ge otillräckliga yrkeskunskaper.  
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Sjätte fasen 2011- framåt, Differentierade kurser inom matematik 

I Lgy11 är ämnesplanen i matematik omskriven och samstämd med respektive yrkespro-

grams ämnesplaner. De har ett tydligare syfte att ge eleverna kompetens att lösa yrkesäm-

nenas och vardagslivets matematiska problem, och förmågan att göra det krävs för alla 

betygssteg (Muhrman, kommande). Dock är det inte längre möjligt för yrkeselever att läsa 

de högsta matematikkurserna inom totalantalet av gymnasiets undervisningstimmar, utan de 

hänvisas till att antingen läsa dem som utökad kurs eller att läsa dem efter avslutad gymna-

sieutbildning.  

Håkansson and Nilsson (2013) hävdar att Gy11 medförde stora förändringar av den 

svenska yrkesutbildningen De skriver att den grundläggande yrkesutbildningen under lång 

tid har varit skolförlagd och har haft en för svag förbindelse med arbetslivet. Detta har 

enligt Håkansson & Nilsson medfört att yrkesutbildningen varit för dåligt anpassad till yr-

keslivet, vilket man har en förhoppning att förändra på i Gy11. Yrkesutbildningen är en 

hybrid, på gränsen mellan arbete och skola (Broberg, 2014). Lärlingsutbildningen återinförs 

i gymnasiet men är numera en del av skolan. Cirkeln sluts igen (Lindberg, 2010). 

Yrkesutbildning och Yrkesmatematik i olika länder 

Den svenska yrkesutbildningen är speciell i jämförelse med andra länder, till exempel Tysk-

land och Australien. För att få förståelse för matematikens roll i yrkesutbildningen är det 

därför intressant att få insikt om yrkesutbildningar i andra länder. 

Tyskland 

Eftersom vi tidigare nämnt att Tyskland varit inspirationskälla för den svenska yrkesutbild-

ningen gör det intressant att studera den tyska yrkesutbildningens utveckling. Tyskland 

består av ett konglomerat av yrkesutbildningar och har så gjort under en lång tid. Därför 

kommer det inte att bli en redogörelse för vad som sker i alla delar av Tyskland utan mer en 

beskrivning av vilka trender som förekommer (Strässer, 2014). Lärlingsutbildningen i Tysk-

land är den som är mest välkänd med både yrkesutbildning och praktik. Examinationen 

sköts av professionella efter tre år i statliga så kallade ”Berufsschulen”. Eleverna har praktik 

1-2 dagar i veckan eller avsnitt med hela veckor med lärlingsplats på företag under större 

delen av utbildningen. Ungefär 30% av ungdomar i åldern 16år och uppåt går yrkesutbild-

ningen med lärlingsplats. Yrkesutbildningen i Tyskland har sina rötter från två olika skolsy-

stem som i 1900-talets början slogs samman till en utbildning. Den mest populära varianten 

av yrkesutbildningarna hölls på söndagar och var en fortsättning av den allmänna skolan. 

Den bestod av repetition av tidigare stoff liknande de lägre tekniska yrkesskolorna i Sverige. 
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Matematiken som undervisades var aritmetik, reguladetri1 med tillämpningar i vardagssituat-

ioner och politiska frågor utan koppling till yrkeslivet. Matematikutbildningen var i nära 

relation till yrkeslivet. 

Från 1985 och framåt kan yrkesutbildningarna delas in i två olika områden. Den första in-

nehåller elektricitet, kemi, fysik, biologi, metallarbete, bygg, trä, tryckeriteknik. Dessa ut-

bildningsområden använder mycket algebra, formler, diagram och liknande. Det andra om-

rådet består av sjukvård, näringslära, privatekonomi, textilindustri, måleri, inredning, lant-

bruk. Dessa använder mest grundläggande matematik.  

Den senaste trenden inom yrkesmatematik i Tyskland är att inspirerad av ”competency-

based ideas (CBT)” politik. Matematiken ska nu integreras i moduler inom yrkesutbildning-

en så den försvinner som eget ämne. En annan trend är att de college som skulle utbilda 

mästare i handel och metallarbete numera är institutioner som förbereder eleverna inför 

universitetet. På dessa ”Fachoberschulen” sker för närvarande undervisning i matematik 

med en tyngdpunkt på kalkylering, till och mer än vad som sker på de traditionella universi-

tetsförberedande skolorna, ”Gymnasium”.  

Australien 

Vi har även valt att studera Australiens yrkesutbildning på grund av att de numera har ett 

särskilt nationellt center för yrkesutbildning. Yrkesutbildningen i Australien startade i slutet 

på 1800 talet med grundandet av tekniska institut och konstskolor. Dessa utbildningar ut-

vecklades och spreds i det tysta fram till depressionen på 1930-talet och andra världskriget 

då yrkesutbildningen fick ökade medel. Staten var ansvarig för yrkesutbildningen fram till 

1970-talet då en ny kris ledde till bildandet av ”Technical and Further Education (TAFE)” 

enligt Kangan rapporten(Kangan, 1974). 1992 bildades ”Australien  National Training Aut-

hority (ANTA)” som ledde fram till det system av yrkesutbildningar som gäller för samtliga 

stater och territorium i Australien idag. Det var forskning vid det ”National Center for 

Vocational Education Research (NCVER)” som bidrog till de viktiga förändringarna inom 

yrkesutbildningarna i Australien. Matematikkurserna på yrkesutbildningarna före 1990 var 

fokuserade på baskunskaper och praktiska tillämpningar. Efter 1990 ändades riktningen 

mot en mera allmänt hållen matematik med en gemensam läroplan för samtliga yrkesutbild-

ningar. När den gemensamma läroplanen för yrkesutbildningar introducerades återkom 

aritmetiken utan reflektion på det verkliga behovet för yrkesarbetaren (Strässer, 2014). Den 

nya kursplanen verkar ha lett till ett återinförande av grundläggande matematik, med svårig-

                                                      

 

 

 

1 Reguladetri: metod att bestämma ett av talen a, b, c, d när a/b = c/d och tre av 
dem är givna (Kiselman och Mouwitz (2011) p. 38) 
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heter att göra kopplingar till den specialiserade och ibland krävande yrkesmatematikens 

natur. Till exempel kan man se i en analys av kraven för certifikat på de olika utbildningarna 

att det för Livsmedelsutbildningen står att eleverna ska kunna använda grundläggande ma-

tematiska begrepp. De obligatoriska matematikkurserna är allmänt hållna men det finns 

också valbara kurserna där matematiken är inriktad mot den valda yrkesinriktningen. Det är 

långt ifrån alla elever som väljer att läsa någon av de valbara matematikkurserna vilket enligt 

Strässer leder till att endast en minoritet är exponerade för någon form av yrkesmatematik. 

Idag skiljer sig Tyskland och Australiens utbildningar markant från Sveriges, med avseende 

på lagstiftning och anställningsbarhet. Trots det kan man både idag och historiskt sett ser 

vissa likheter mellan de tre ländernas yrkesutbildningar med avseende på matematikunder-

visning. Samma trender inom matematikundervisning på yrkesprogram tycks vara åter-

kommande med olika intervall. 
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