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Modul: Undervisa matematik på yrkesprogram 
Del 8: Samverkan och reflektion 

Samverkans roll i utveckling av matematikundervisning 

Oleg Popov & Krister Ödmark, Umeå universitet; Karolina Muhrman, Linköpings universi-

tet. 

I denna text belyser vi några aspekter av samverkan och dess roll i matematikundervisning-

en på yrkesprogram. Ett av argumenten i texten är att samverkan behövs för att skapa yr-

kesrelevanta lärandekontexter och problemlösningssituationer. Vi har i första hand valt att 

fokusera på sådan samverkan, som kan ske på den enskilda lärarens nivå. Diskussionen om 

allmän betydelse av samverkan på skolnivå presenteras utförligt i Skolverkets skrifter (t.ex. 

Skolverket, 2002) och andra myndighetsdokument (Skolinspektionen, 2013).   

Kulturens inverkan på matematik och lärande 

Matematik är en av de äldsta vetenskaperna som har utvecklats och undervisats i mänsklig-

hetens historia. Traditionellt har matematiken betraktats som en universell vetenskap, som 

presenterar en objektiv sanning utan påverkan av mänskliga värderingar och kulturer. Tidig 

forskning som berör undervisning och lärande i matematik har ofta ett kognitivt, individu-

ellt perspektiv, där lärande ses som tillägnande hos den enskilde individen. Under 1980- 

talet skedde, inom den matematikdidaktiska forskningen, det som ibland kallas ”the social 

turn” vilket innebar att synen på lärande, som en aspekt av att delta i en social gemenskap 

kring ämnet växte fram. Den matematikdidaktiska forskningen har sedan dess haft en 

ökande uppmärksamhet mot den roll som det kulturella och det sociala spelar för undervis-

ning och lärande i matematik (se Lerman, 2000).  

Elever befinner sig i en komplex lärandemiljö, som inte bara inkluderar skolan utan även 

familjen, kamraterna, yrkeslivet, media och samhället i stort. I denna text fokuserar vi på de 

olika matematikkulturer som yrkeseleverna möter i sin lärandemiljö, den matematik som de 

möter på  

 Matematiklektioner  

 Yrkeslektioner  

 APL-platsen  

 

 

 

 

 

 

 
 Fig.1 Elevernas lärandemiljö med dubbelriktade pilar som visar på önskvärda länkar mellan dem. 
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Var och en av dessa miljöer har sina särpräglade matematikkulturer med normer, tradition-

er, språk, verktyg och relationer till matematik. Det finns många skäl att bygga broar mellan 

dessa kulturer. Ett av skälen är att problemlösningsaktiviteterna är viktiga i alla lärandemil-

jöer. Att utveckla elevers problemlösningsförmåga blir ett uppdrag för alla aktörer inom 

yrkesutbildningar – en utmaning som underlättas om de olika aktörerna samarbetar. Ef-

tersom yrkeslärarna besöker eleverna på APL-platsen finns redan en etablerad kontakt mel-

lan dessa lärandemiljöer. Dessutom har både APL-handledaren och yrkesläraren yrkesäm-

net i fokus. Denna naturliga kontakt saknar lärare som undervisar i de gymnasiegemen-

samma ämnena. Yrkesläraren och matematikläraren kommer från två olika kulturer. De har 

inte bara olika utbildningsbakgrund och förutsättningar utan också olika undervisningskul-

tur. De talar därför olika matematikspråk med eleverna. 

Samverkan – ofta en förutsättning för infärgning/ämnesintegrering 

I den här texten betyder begreppet ”samverkan” ett samarbete mellan yrkeslärare, matema-

tiklärare och företrädare för yrkeslivet med en tydlig avsikt att skapa motivation och ge en 

ökad måluppfyllelse. Du har tidigare läst texter som beskrivit hur infärgning och ämnesinte-

grering kan ha en positiv inverka på elevernas lärande i matematik bland annat genom att 

deras motivation för ämnet ökar när de förstå relevansen för ämnet.  

Samverkan vid framtagande av matematikuppgifter 

För att infärga matematiken mot elevernas yrkesinriktning behövs det kunskaper om det 

yrke eleverna utbildar sig till. Som matematiklärare undervisar man ofta på flera olika yrkes-

program vilket kan göra det till en utmaning att skaffa sig kunskaper om alla elevers olika 

yrkesinriktningar. För att underlätta arbetet med att relatera matematiken till elevernas yr-

kesämnen enligt ämnesplanen för Matematik 1a, kan det därför finnas anledning för mate-

matiklärare och yrkeslärare att samverka i mer eller mindre stor utsträckning. Samverkan 

kan ske genom att de båda lärarkategorierna tillsammans utformar matematikuppgifter som 

både innehåller relevanta formler och begrepp från yrkeskontexten och som uppfyller 

kursmålen för matematikämnet. Denna form av samverkan kan i stor utsträckning ske un-

der planeringstiden och innebär inte nödvändigtvis en samverkan vid själva undervisnings-

tillfället eller vid rättning av prov mm. Matematiklärare och yrkeslärare kan komplettera 

varandras arbete även om de ska nå olika mål och bedöma olika aspekter av elevarbetet. 

Flera av de matematikuppgifter som ni har sett i uppgiftsbanken i del 1 har utformats i 

samverkan och sedan prövats i undervisningen. 

Samverkan vid ämnesintegrering 

En annan form av samverkan är den som ofta kallas för ämnesintegrering. Vid ämnesinte-

grering används vanligen kunskapskrav från flera kurser till exempel en matematikkurs och 

yrkeskurser för att lösa större temauppgifter eller för att utföra praktiska uppgifter i en yr-

kesverksamhet där det också ingår i uppgiften att kunna utföra vissa beräkningar. Vid äm-

nesintegrering kan programmens examensmål, ämnenas syfte och centrala innehåll och 

förmågor få en gemensam inramning och uppgifter som eleverna gör kan bedömas inom 

flera ämnen. Ett sätt att arbeta med ämnesintegrering är genom att skapa ett schema där 

matematiken och yrkesämnen har ett eller flera gemensamma pass i veckan. På dessa pass 
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deltar både en yrkeslärare och en matematiklärare. Yrkeslärare har kunskaper om yrkeskon-

texten vilket gör att de ur ett yrkesperspektiv till exempel kan lära eleverna de bästa strategi-

erna för att använda hjälpmedel inom yrket som mallar, manualer och tumregler. Matema-

tiklärare har i sin tur de didaktiska redskapen som behövs för att förklara de matematiska 

delarna i yrkesuppgifterna och hur dessa kan behandlas på bästa sätt.  

Studier om samverkan 

Vid studier där man har intervjuat elever och lärare som har arbetat med olika samverkans-

projekt (t.ex. Muhrman, 2016, Rudhe, 1996) har det framkommit att samverkan mellan 

lärare ger vinster både för matematikämnet och yrkesämnena men framförallt gynnar det 

elevernas lärande och kunskapsutveckling.  

Lärarna beskriver hur de möts av mer respekt hos eleverna när det blir tydligt att de strävar 

mot samma mål, samtidigt som eleverna får en bättre helhetsbild av det yrke de utbildar sig 

till. Lärare som samverkar beskriver också att det ger dem en gemensam helhetsbild av 

eleverna, tidigare kunde de ha ganska skilda uppfattningar om eleverna eftersom de inte 

alltid uppvisar samma beteende under yrkeslektionerna som de gör under matematiklekt-

ionerna. När lärarna genom samverkan fick en bättre helhetsbild förbättrade det deras möj-

lighet att stötta eleverna i deras lärande. Matematiklärare beskriver också hur de har fått en 

närmare relation med sina elever när de har haft möjlighet att möta eleverna i en yrkesmiljö 

där vissa elever har bättre självförtroende och känner sig tryggare. I stället för att ämnena 

var i centrum beskriver lärarna hur det numera är eleverna som står i centrum. Lärarna 

beskriver också att samverkan runt större projekt gör det lättare att använda samhällslivet 

som en kunskapskälla för eleverna. Det gör att uppgifterna mer liknar ”verkliga uppgifter” 

som de kan möta både i yrkeslivet och samhällslivet i övrigt, något som beskrivs öka ele-

vernas förståelse för vikten av att kunna kombinera kunskaper från skolans olika ämnen. 

Lärarna beskriver också en stor personlig utveckling hos eleverna och hur elevernas själv-

bild och yrkesidentitet stärks när deras utveckling står i fokus. Det blir tydligt att lärarna 

genom projektet skapar en helhet som strävar åt samma mål.  

Samverkan med yrkeslivet 

APL – Arbetsplatsförlagt lärande ses av gymnasieförordningen som ett lärande på ett 

program som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Studier visar att 

matematiken i yrkeslivet ofta skiljer sig från skolans matematik genom att man använder sig 

av andra metoder för att lösa matematiska problem. Matematiken som används i yrkeslivet 

är inte alltid avancerad rent matematiskt sett men den innehåller ofta komplexa uppgifter i 

flera steg där det är av yttersta vikt att inget steg blir fel. I yrkeslivet arbetar man ofta med 

huvudräkning där man håller flera variabler i huvudet samtidigt och man använder ofta 

yrkesspecifika variabler och tabeller. Det är inte ovanligt att arbetet sker under tidspress 

vilket gör att den yrkesarbetande snabbt måste kunna göra beräkningar och rimlighetsbe-

dömningar som är korrekta för att arbetet ska flyta på utan hinder. De beräkningar som 

förekommer i yrkeslivet och den miljö de utförs i kan vara svåra att efterlikna i en skolkon-

text, därför finns det vinster med en samverkan mellan skolans matematikundervisning och 
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APL-platser, för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla och träna på de beräkningar som 

används i yrkeslivet i en verklig kontext.  

Vid intervjuer av yrkesarbetande och elever har det framkommit att matematiken som finns 

i yrkeslivet ofta ”glöms bort” när eleverna är ute på APL. Elever berättar om hur de under 

APL-perioder endast har ägnat sig åt att ”praktiskt utföra” arbetsuppgifter utan att delta i 

planeringen av uppgifterna där det ofta ingår en hel del matematik. Även APL-handledare 

vittnar om att denna bit ofta glöms bort när eleverna gör APL, främst på grund av att det 

råder en tidspress i arbetslivet, som gör att de inte tänker på att detta också är en viktig del 

som eleverna måste lära sig. Samtidigt är APL-handledarna väldigt tydliga med att de för-

väntar sig att eleverna kan utföra de beräkningar som förekommer inom yrket när de är 

klara med sin utbildning och söker anställning. APL-handledare berättar därför att det vore 

önskvärt om eleverna när de gör APL får med sig ett tydligt medskick från skolan att ele-

verna under sin APL även förväntas utföra arbetsuppgifter där de måste klara att göra yr-

kesspecifika beräkningar och att detta också är en del av bedömningen av elevernas yrkes-

kunskaper (se Muhrman, 2016).  

En annan form av samverkan mellan skolan och yrkeslivet kan ske genom att företrädare 

för yrkeslivet bjuds in till skolan, till exempel till en matematiklektion, för att berätta om 

matematikens vikt i yrkeslivet och hur den används i det yrke eleverna utbildar sig till. Ele-

ver berättar att när någon från yrkeslivet berättar om vikten av att kunna matematik så 

”känns det mer på riktigt”, något som ökar motivationen.  

 

Samverkan i Lgy11  

Samverkan är tydligt framskrivet i Lgy11. De skäl som anges liknar de positiva erfarenheter 

som framförts av lärare som arbetar aktivt för att samverka, bland annat att eleverna ska få 

en helhet av sina studier. Samverkan beskrivs i läroplanen, liksom ovan i denna text, som 

något som kan ske på olika sätt, varav ett är genom ämnesintegrering. I läroplanen ges rek-

torn, inom givna ramar, ett ansvar för   

- att samverkan mellan lärare i olika kurser kommer till stånd så att eleverna får ett 

sammanhang i sina studier, 

- skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra och samordnas så 

att det utgör en helhet för eleven (Skolverket, 2011 s. 16). 

Studier visar att många lärare som har börjat samverka med andra lärare är mycket positivt 

inställd till detta och försöker komma på nya sätt att utveckla samarbetet. De skolor där 

lärarna samverkar mycket, har ofta ”naturliga mötesplatser” till exempel ett delat arbetsrum 

eller gemensamt personalrum för alla lärarkategorier där lärare har möjlighet till informella 

träffar och utbyte av erfarenheter över en kaffekopp. Lärarna beskriver också att gemen-

samma fortbildningar kan inspirera till att börja samverka mer med varandra (Muhrman, 

2016). 
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Kollegialt lärande 

I filmen Samverkan, som ni tittar på i denna del, beskriver lärarna på Hushagsgymnasiet i 

Borlänge hur yrkeslärare och matematiklärare samverkar och hur det påverkar elevernas 

lärande. Elevernas lärande ramas in av såväl programmens examensmål som de ingående 

kursernas kunskapskrav. Ett schema har skapats där matematik- och yrkesämnet har ett 

gemensamt pass i veckan. Matematiklärarna deltar i verkstadsaktiviteterna iförda ”blåklä-

der” och stödjer elevernas matematiklärande i kontexten för yrkesämnena. De övriga två 

fristående matematiklektionerna är förlagda till matematikklassrummet. För lärarna sker ett 

kollegialt lärande – de både förbereder och genomför lektionen tillsammans. Efter lektionen 

kan lärarna analysera och utvärdera den - diskutera undervisningssituationen och didaktiska 

frågor, lyfta problem och svårigheter och framförallt, ge återkoppling på varandras under-

visning.  

 

Exempel på uppgifter att samverka kring 

I problembanken finns flera exempel på uppgifter som har framställts i samverkan mellan 

matematiklärare och yrkeslärare och som också med fördel kan genomföras i samverkan. 

Till exempel kan man fördela arbetet när det gäller uppgiften Pepparkakshus för Restaurang 

och livsmedelsprogrammet, så att matematikläraren under en förberedande matematiklekt-

ion fokuserar på det centrala innehållet i geometri och de förmågor som matematikunder-

visningen ska utveckla medan yrkesläraren på en efterföljande yrkeslektion ansvarar för de 

praktiska momenten och att receptet följs. Alternativt arbetar matematiklärare och yrkeslä-

raren tillsammans under en gemensam lektion där både beräkningar och praktiskt utförande 

sker.  

I uppgiftsbanken finns också exempeluppgifter av en mer öppen karaktär som till exempel 

uppgiften Starta eget, som handlar om att skapa en budget för att starta en egen rörelse. 

Uppdraget att starta en egen rörelse kan vara tillämpbar på samtliga yrkesprogram men 

omfattningen kan variera betydligt mellan olika årskurser och program. För några elevgrup-

per kan beräkningar på olika poster i budgeten, t.ex. kostnader för material eller avskriv-

ningar på inköpta maskiner, vara tillräckligt för en lektion. Beräkningarna kan även göras 

med hjälp av ett kalkylblad i Excel. 

En öppen uppgift går att lägga upp på en mängd olika sätt där lärare inom olika ämnen 

samverkar i mer eller mindre utsträckning, men här med utgångspunkten att uppgiften ska 

utgå från en verklighetsbaserad kontext. Uppgiften kan vara enskild eller lösas som ett 

grupprojekt, läraren kan ge olika mycket stöd eller ledtrådar och flera olika lösningsalterna-

tiv kan diskuteras och relateras till varandra i olika grupper. De flesta uppdrag (uppgifter 

och problem), som genomförs inom yrkeslivet, erbjuder flera tillvägagångssätt. Samman-

hanget påverkar hur öppna uppgifter konkretiseras och yrkesanpassas. På så sätt blir elevar-

bete med öppna uppgifter en bra träning för kommande yrkesliv. 

Avslutningsvis 

Samverkan på yrkesprogrammet kan spela en central roll för matematiklärandet. Den kan 

även öka elevernas intresse så att de blir motiverade att fortsätta med nästa kurs och upp-



 
 

 

Gymnasieskolan   

 

Samverkans roll i utveckling av matematikundervisning November 2015 
http://matematiklyftet.skolverket.se 6 (6)  

 

 

muntra dem att engagera sig i sådana matematiska aktiviteter, som är relevanta för deras 

framtida yrke.  

 
Samarbetet mellan yrkeslärare, ämneslärare och företrädare för yrkeslivet förväntas ge en 

synergieffekt och öka måluppfyllelsen i alla ämnena. Skolinspektionen framhåller följande: 

En vanlig uppfattning på skolorna när det gäller betygsresultaten är att eleverna lyckas 

mycket bättre i yrkesämnena än i de gymnasiegemensamma ämnena. Enligt lärarna och 

rektorerna är de ämnen som eleverna inte lyckas så väl i sådana som kräver matematiska 

förkunskaper medan de som kan utformas med praktiska inslag i hög grad är de som ele-

verna lyckas bäst med (Skolinspektionen, 2013, s. 19). 

Ett tätare samarbete mellan yrkeslärare och matematiklärare med nödvändigt stöd från 

rektorer ses av Skolinspektionen som en möjlig väg till förbättring av situationen. 

Samverkan kan leda till höjd status för matematikämnet hos elever. Eleverna skapar en 

helhetsbild för sitt lärande inom olika ämnena och upplever inte längre matematiken som 

ett självändamål. Den blir meningsfull för eleverna.  

Fördjupade kunskaper om samverkan kan man tillgodogöra sig i nedan refererade texter. 
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