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Sammanfattning 
 
Under många år har det pratats om ämnesintegrering i den svenska skolan. Detta skulle 
enligt forskare, Skolverket och Skolinspektionen vara ett sätt att öka engagemanget för 
matematik och förhoppningsvis öka kunskapsnivån i matematik hos Sveriges 
skolungdomar. Vår studie undersöker om elever på gymnasiets Restaurang- och 
livsmedelsprogram angriper matematikproblem olika beroende på graden av 
ämnesintegrering av programmets karaktärsämnen. Hela matematikkursen har präglats 
av denna typ av uppgifter för att sätta matematiken i en kontext som eleverna möter i sina 
karaktärsämnen och kommande yrkesliv. 
 
Genom att både observera elever, då de löst större karaktärsämnesnära 
matematikuppgifter, och genomföra före-efter-diagnoser studerar vi hur eleverna formar 
sina lösningar men även hur deras kunskapsnivå i matematik påverkats av att kursen 
integrerats med karaktärsämnen.  
 
Observationerna har analyserats med hjälp av boundary objects och boundary crossings 
mellan matematik och karaktärsämne. Dessa har tagits fram med hjälp av Engeströms 
(2005; 2015) aktivitetsteori samt Star och Griesemers (1989) utveckling av boundary 
crossing-teori. 
 
Vi har i våra observationer sett att om uppgifter ligger nära elevernas kunskaper i 
karaktärsämnen har de lättare att hitta alternativa lösningsmetoder för 
matematikproblemen. Uppgifter kan vara färgade av karaktärsämnet men det är elevernas 
trygghet i sina karaktärsämneskunskaper som spelar störst roll huruvida de löser 
uppgiften med en traditionellt matematisk metod eller om de prövar alternativa metoder.  
 
Elevernas kunskapsnivå i matematik förändras till största delen positivt, men inte så 
markant att det går att dra slutsatsen att ämnesintegrerad undervisning kan revolutionera 
svensk matematikundervisning.  
 
Denna studie kan vara av intresse för fortsatt forskning kring ämnesintegrering samt för 
matematikkollegor som undervisar yrkeselever. 
 
 
 
 
Nyckelord 
aktivitetsteori, boundary crossing, boundary objects, CHAT, Cultural-Historical 
Activity Theory, infärgning, integrering karaktärsämne, karaktärsämnesnära uppgifter, 
matematik, verksamhetsteori, yrkesprogram, ämnesintegrerat 
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1 Inledning 
 
Efter flera år som lärare har vi tydligt observerat skillnader i hur elever på 
yrkesförberedande program och högskoleförberedande program tar sig an - jobbar med 
och är inställda till - ämnet matematik. Utifrån vår erfarenhet av undervisning på 
yrkesprogram upplevs det som att många av dessa elever anser matematikkursen som ett 
onödigt “måste” medan de elever som läser ett högskoleförberedande program i större 
utsträckning har en inställning att matematik är ett viktigt redskap som kan användas i 
andra ämnen eller att de är helt fascinerade av ämnet matematik. Således uppvisar dessa 
elevgrupper  olika engagemang för matematikkursen som ska läsas.  
 
När elevernas resultat på inledande helkursdiagnos, som genomförs i skolan, jämförs med 
det avslutande ordinarie nationella provet, har många av elever på yrkesförberedande 
program samma resultat, de ligger alltså på i stort sett samma kunskapsnivå i slutet av 
kursen som de gjorde i början. På högskoleförberedande program ser vi oftare en tydligare 
kunskapsutveckling. Är det så att undervisningen på de högskoleförberedande 
programmen gynnar de elever som är mer motiverade för matematik? Undervisningen i 
matematik ser på många sätt likadan ut som den gjorde för femtio år sedan (Petersen, 
2012). Detta gäller stora delar av både grundskola och gymnasium. Under tiden har 
läroplanen förändrats. I Sverige är fortfarande enskilt räknande i lärobok det vanligaste 
sättet att bedriva matematikundervisning i alla skolformer (Hansson, 2011; Johansson, 
2006). Uppgifterna som förekommer i läroböcker har karaktären av att träna 
räkneprocedurer (Hansson, 2011). Eleverna arbetar mer eller mindre i sin egen takt medan 
läraren rör sig i klassrummet och hjälper eleverna (Boesen m.fl., 2014). Med en 
undervisning uppdelad i avgränsade områden (kapitel) som tal, procent, algebra, geometri 
med flera, utan att sättas in i större sammanhang, får eleven svårt att relatera ämnet till 
sin vardagsverklighet och riskerar därmed att förlora meningen med ämnet. Ett annat sätt 
att se på kunskap är att presentera informationen i en kontext (Petersen, 2012). Det egna 
engagemanget ökar om eleven kan se nya, större, sammanhang där kunskapen kommer 
till användning. Förhållandet mellan det undervisande området och kontexten skapar en 
förståelse för helheten som motiverar till ökat lärande. Antingen fokuserar man på det 
“rena” undervisningsämnet eller på att tillgodose individens behov av att kunna använda 
kunskapen i andra sammanhang, senare i livet.  
 
Kan det vara mer gynnsamt för eleverna på ett yrkesförberedande program om 
undervisningen i matematik låter examensmålen styra matematikkursens genomförande? 
Skolinspektionen (2010; 2014) anser detta men utformningen på de nationella proven för 
den enda matematikkurs som är obligatorisk på yrkesprogrammen (Primgruppen, 2016) 
pekar inte på att dessa kunskaper är viktiga, då endast enstaka uppgifter kan betraktas 
som infärgade. 
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2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur arbete med uppgifter infärgade av 
karaktärsämnen påverkar elevernas sätt att angripa matematiska problem och på så sätt få 
en inblick i deras förståelse för matematik och matematik som ett redskap i kommande 
yrkesliv.  
 
Frågeställning  

• Hur angriper eleverna olika typer av matematiska problem med varierande 
infärgning av karaktärsämnena? 

• Hur påverkas elevernas matematikkunskaper då undervisningen baseras på 
uppgifter infärgade av karaktärsämnen? 
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3 Bakgrund 
 
Skolor brottats med problemet att elever går ut grundskolan/gymnasiet utan att bära med 
sig kunskaper i matematik som motsvarar det vardags- och yrkesliv kräver av dem 
(Liljedahl, 2015). Vad eleverna behöver är kanske inte högre abstraktionsnivå på sin 
matematik utan förmågan att använda matematiken i vardagen det vill säga se nyttan av 
att kunna matematik för individens livsvärld. Att kunna räkna bör kunna omsättas i att 
kunna använda matematiken, dess verktyg och disposition i en mängd kontextuella 
situationer. När Nagy (2017) genomförde en studie med elever i årskurs 8 och elever som 
gick första året på gymnasiet visade det sig att det inte skett någon större 
kunskapsutveckling i aritmetik för dessa elever. Resultatet visade på hur viktigt det är att 
identifiera elevernas förståelse av matematikämnet,  att det sker en synlig progression i 
undervisningen och att det sker ett kollegialt samarbete mellan olika lärarkategorier. 
Säfström (2017) beskriver begreppet progression som en utveckling och framåtskridande 
och skiljer mellan progression i elevernas lärande och undervisningsprogression. Att det 
finns en progression i undervisningen kan innebära att undervisningen har en högre 
kvalitet om det successivt ställs ökade krav genom utbildningens gång. Att läraren beaktar 
och tar tillvara på elevernas förkunskaper, färdigheter och resonemang samtidigt som de 
utmanar eleverna ger en bra utgångspunkt för lärande. Blir det istället så att eleverna 
endast repeterar sina kunskaper, och att utbildningen därmed ligger på ungefär samma 
nivå, alternativt om kraven i undervisningen ökar för mycket för att eleverna ska kunna 
möta upp dessa krav så decimeras istället elevernas möjligheter till att lära sig och att 
utvecklas.    
 
För att sätta detta i sitt sammanhang följer en genomgång av hur matematikkursen på 
gymnasiets yrkesprogram kan utformas utifrån Skolverkets direktiv genom att arbeta med 
infärgade uppgifter. 
 
 
3.1 Matematik på gymnasiet 
 
Matematikämnet på gymnasiet är uppdelat i olika kurser utifrån olika utbildningsprogram. 
Ämnets syfte och sju förmågor är gemensamma för alla matematikkurser, där punkterna 
4 och 7 tydligt tar upp problemlösningen i en kontext: 
 

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att:  
1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. 
2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. 
3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och 

resultat. 
4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera 

en modells egenskaper och begränsningar. 
5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 
6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. 
7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.                     (Skolverket, 2011a) 
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Kunskapskraven skiljer något men är i det närmaste identiska (Skolverket, 2011a). I det 
centrala innehållet beskrivs vilka moment som undervisningen ska behandla/bearbeta och 
det är framförallt här kurserna skiljer sig åt även om det inte är så mycket. Det finns en 
betoning på kopplingen till karaktärsämnena framförallt i kursen Matematik 1a. 
Exempelvis under rubriken Sannolikhet och statistik står det centrala innehållet för 
Matematik 1a:  
 

Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt granskning av hur 
statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet. (Skolverket, 
2011a) 

 
Medan det i kurserna Matematik 1b och 1c står:  
 

Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom 
vetenskap. (Skolverket, 2011a) 

 
För övrigt nämns inom naturvetenskapliga ämnen vid ett tillfälle och det är under rubriken 
Geometri i Matematik 1c och estetiska uttryckssätt vid ett tillfälle under samma rubrik i 
kursen Matematik 1b. I Matematik 1a används formuleringen utifrån/centrala för 
karaktärsämnena vid tre tillfällen under rubriken Geometri. 
 
På de högskoleförberedande programmen läser eleverna b-spår eller c-spår i 
matematikkurserna (Skolverket 2011a,b). Naturvetenskapligt och tekniskt program läser 
c-spåret och övriga högskoleförberedande program läser b-spår. Olika program har olika 
många obligatoriska kurser. De högskoleförberedande kurserna delas in i  Matematik 1b, 
2b och 3b samt 1c, 2c, 3c, 4 och 5. Styrdokumentens intention är att matematiken ska 
fungera som ett eget ämne så väl som verktyg inom karaktärsämnen.  
 
På de yrkesförberedande programmen läser eleverna kursen Matematik 1a (Skolverket, 
2011a). Kursen Matematik 1a är en gymnasiegemensam kurs på alla yrkesprogram och 
önskar eleverna fortsätta läsa matematik så kan de välja Matematik 2a som ett individuellt 
val. Innehållet i kursen Matematik 1a är i stora delar likt grundskolans innehåll 
(Skolverket, 2011a och 2016). Det som är en tydlig skillnad är att det vid upprepade 
tillfällen påpekas att 1a-kursen ska präglas av karaktärsämnen och yrkesliv. I 
grundskolans centrala innehåll finns uttryck som “användning i vardagliga och 
matematiska situationer” medan i Matematik 1a formuleras det om till “inom vardagslivet 
och karaktärsämnena”. Matematik 1a-kursens centrala innehåll tar upp kopplingen till 
karaktärsämnen och yrkesliv under alla rubriker utom Samband och förändring 
(procentberäkningar) där det ändå är lätt att se kopplingen till kunskaper i ekonomi som 
ofta är viktiga för ägare av eller anställda i mindre företag. Denna koppling, även kallad 
infärgning, mellan matematiken och karaktärsämnena vill vi undersöka. 
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3.1.1 Riktlinjer från skolmyndigheter 
 
Skolverket sätter upp riktlinjer för vad de olika programmen och kurserna ska fokusera 
på (Skolverket, 2011b och 2011a). Programmets fokus finns i examensmålen och ämnets 
fokus under respektive ämne. Examensmålen är dock styrande över det enskilda ämnets 
mål, vilket leder till att de enskilda ämnena ska färgas av examensmålen. Examensmålen 
för Restaurang och livsmedelsprogrammet, se bilaga A, pekar tydligt på att måltiden ska 
vara i centrum, kunskap om hela produktionskedjan och frågor kring företagande. 
Kopplas detta till kursen Matematik 1a bör man bland annat ta upp skalning av recept, 
näringsinnehåll, möblering av kök och serveringslokaler, ekonomiska faktorer (till 
exempel kostnadsberäkningar och effekter av olika produktionsval) samt förstå analyser 
och risker med livsmedelshantering. 
 
Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor. År 2010 genomfördes en 
granskning av undervisningen i matematik på gymnasieskolan (Skolinspektionen, 2010). 
De frambar mycket kritik kring hur undervisningen såg ut. Undervisningen ansågs inte 
ligga i linje med styrdokumenten från Skolverket, den var inte inriktad mot 
examensmålen (programmålen), vilket leder till att eleverna inte får de verktyg de 
behöver för framtiden och många elever får problem att förstå och använda matematik. 
Skolinspektionen lyfter dock några exempel där de anser att undervisningen är både 
stimulerande och utvecklande. Dessa exempel är ofta knutna till samarbete mellan 
matematiklärare och karaktärsämneslärare. 
 

Vid skolbesöken har det dock framkommit flera enskilda exempel på en 
stimulerande undervisning där elever ges individuella utmaningar och möjlighet 
att utveckla sina matematiska förmågor i en kreativ miljö. Oftast samarbetar 
dessa lärare både med andra lärare i matematik och med lärare i karaktärsämnen 
på sina skolor. (Skolinspektionen, 2010) 

 
 
3.2 Ämnesintegrering, karaktärsnära undervisning och infärgning 
 
Det finns tre besläktade begrepp som ofta används när det talas om nära samarbete mellan 
olika skolämnen i undervisningssyfte: ämnesintegrering, karaktärsämnesnära och 
infärgning (Andersson, 2008; Persson, 2011; och Rudhe, 1996).  
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Bild 1: Graden av ämnesintegrering i olika sätt att undervisa. Fri tolkning från 

Andersson (2008), Persson (2011) och Rudhe (1996). 
 
De två första, enskilda ämnen och temaarbete, är inte automatiskt ämnesintegrerande 
eftersom det till exempel går att arbeta med samma tema utan att de enskilda ämnena tar 
hänsyn till varandras ämnesinnehåll. Bilden visar att karaktärsnära undervisning och 
infärgning ligger nära varandra men de är inte synonymer.  
 
 
3.2.1 Ämnesintegrering 
 
Ämnesintegrerad undervisning i skolan berör två eller flera kurser och kan innebära både 
pedagogiska och ämnesmässiga fördelar. Skolverket (2015) vill sätta matematiken i ett 
sammanhang där eleven ser en nytta med matematiken och att en större förståelse skapas 
tillsammans med karaktärsämnen och för blivande yrkesliv. Andersson (1994) försökte 
med rapporten Om kunskapande genom integration klargöra integrationsbegreppet 
genom att föreslå en definition. 
 

'Med integration menas, när det gäller undervisning och lärande om världen, att 
sammanfoga skilda delar till ett helt.' ... det är individen som integrerar. Det finns 
med andra ord ingen integration i sig. Integration är alltid någons integration. I 
undervisningen är det fråga om att stimulera eleven att integrera, dvs. själv 
konstruera helheter av delar. (Andersson, 1994, s.15) 

 
Ämnesintegrering ska inte leda till en reducering av kraven i de kurser som integrerar. 
Det handlar om att se de pedagogiska vinsterna med ämnesintegrering (Lindberg, 
2003),  att se vilka delar av kursens centrala innehåll som kan relateras till övergripande 
examensmål. Säljö (2014) beskriver hur eleverna saknar förmåga att själva skapa 
sambandet mellan matematik och verklighet. Elever uppfattar en uppgift som ges på 
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matematiklektionerna som matematisk, medan möter de samma uppgift under en 
karaktärsämneslektion uppfattas den som icke-matematisk. Därför använder eleverna 
olika lösningsstrategier för de olika sammanhangen, där den icke-matematiska 
lösningsstrategin ofta leder till bättre resultat. 
 
 
3.2.2 Karaktärsämnesnära undervisning 
 
Ämnesintegreringen kan ske mer eller mindre strukturerat. Om lärare i 
gymnasiegemensamma ämnen (förut kallade kärnämnen) utvecklar undervisningen mot 
programmets examensmål talas det om karaktärsämnesnära eller förenklat 
karaktärsnära undervisning, eftersom karaktärsämnet präglar undervisningen i till 
exempel matematik (Persson, 2011).  
 
Vid skapandet av en meningsfull helhet mellan gymnasiegemensamma ämnen och 
karaktärsämne kan arbetet enligt olika modeller (Karlefors, 2002; Persson, 2011; Rudhe, 
1996). En modell bygger på arbete med projekt och teman med utgångspunkt i 
programmets karaktär. I en annan modell utgår undervisningen från större problem, så 
kallat problembaserat lärande och en tredje modell handlar om infärgning. 
Undervisningen kan, enligt Rudhe (1996) samt Lindqvist och Magnusson (1999), på 
dessa sätt individualiseras så att eleven får en mer personlig förankring för sina 
kunskaper. Lärare i de gymnasiegemensamma ämnena måste visa en förståelse för 
karaktärsämnena för att på så sätt vägleda eleverna in i de ämnen som inte är lika 
självklara att eleven har intresse för. Samarbete mellan lärare i till exempel matematik, 
svenska och engelska med lärare i yrkesprogrammens karaktärsämnen måste fungera för 
att hitta meningsfulla uppgifter som gynnar undervisningen (Karlefors, 2002; Persson, 
2011).  
 
3.2.3 Infärgning 
 
Vid infärgning är det vanligaste att låta karaktärsämnen bidra med sitt innehåll till 
undervisningen i andra, mer allmänna, ämnen (Rudhe, 1996). Syftet är att eleverna ska se 
en helhet och ett sammanhang i sin utbildning som är grundläggande för en ökad 
förståelse och i förlängningen även ge en ökad måluppfyllelse. I nuvarande läroplan talas 
det om de allmänna kurserna, som eleverna i alla gymnasieutbildningar läser, som 
gymnasiegemensamma ämnen men principen kring infärgning är densamma (Skolverket, 
2011a). Infärgning är ett pedagogiskt arbetssätt som utarbetades i början på 1990-talet och 
uppkom då skolor såg ett ökat behov av att på olika sätt integrera kärnämnen och 
karaktärsämnen. (Skolverket, 2008) 
 

Infärgning är ett sätt att arbeta som utgår från elevernas intresse för 
karaktärsämnena. Enklast kan infärgning beskrivas som att kärnämnet används 
som redskap i karaktärsämnet eller att karaktärsämnet används som stoff i 
kärnämnet. På så sätt skapas en helhet som fungerar motiverande för eleverna. 
(Rudhe, 1996, s. 29) 
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Infärgning är ett förhållningssätt som läraren har till undervisning. Det handlar om att 
formulera ett svar på elevernas ibland icke-verbala protest mot till exempel ämnen som 
matematik, svenska och engelska (Rudhe, 1996). Infärgning kan ske med olika djup, 
alltifrån ett sätt att motivera till att vara mer kvalificerade projekt. Matematiklärare har 
länge varit svåra att få att förändra sin undervisning (Johansson, 2006; Petersen, 2012). 
 

För att skapa en mer meningsfull och samstämmig undervisning skulle dessa 
lärare (matematiklärare och lärare i yrkesämnen, förf. anm.) arbeta med 
infärgning. Detta innebar att lärarna skulle hitta ett gemensamt innehåll från 
matematik- och yrkesämnet för att införliva detta i undervisningen. (Skolverket, 
2015) 

 
Matematiken är en del av yrkeskunnandet både när det gäller rutinaktiviteter och när det 
gäller användningen av olika tekniska hjälpmedel (Skolverket, 2015). Nödvändiga 
kunskaper i matematik blir därför lätt osynliga för många yrkeselever men olika 
lärandemiljöer har olika matematikkulturer som det behöver byggas broar mellan för att 
eleverna ska se nödvändigheten av matematikkunskaper. Ämnesplanen betonar vikten av 
att matematikundervisningen ska ske i en karaktärsnära kontext.  
 
Infärgning har visat sig vara ett sätt att öka engagemanget hos eleverna på yrkesprogram, 
eftersom de lättare förstår att matematikkunskaperna är viktiga i kommande yrkesliv. 
(Skolinspektionen, 2010; 2014)  
 
 
3.3 Ämnesintegrering i matematik 
 
Genom att utveckla olika former av integration mellan ämnen i skolans undervisning 
utvecklas elevernas tankemönster (Andersson, 1994). Detta på ett sätt som enbart 
ämnesundervisning inte kan tillgodose. Nya tankemönster som leder till ökad förståelse 
blir då tillgängliga för eleven, men för att dessa mönster ska kunna utvecklas behövs goda 
ämneskunskaper. 
 

Nya mönster skapas inte ur tomma intet, utan vävs av de mönster och begrepp 
som redan finns. Det går t. ex. inte att förstå försurningsproblemet, 
energifrågorna, ozonskiktets uttunning etc. utan visst naturvetenskapligt 
kunnande. Utveckling av nya mönster måste alltså ske i samspel med 
ämneskunskaper av olika slag. (Andersson, 1994, s. 42) 

 
Integreringen av olika ämnen med varandra är viktig för skolans alla ämnen, för att 
eleverna ska få med sig större kunskap om, och förståelse för, den värld vi lever i och bli 
demokratiska medborgare som kan fatta övervägda beslut. Andersson lyfter hur viktigt 
samspelet mellan matematiken och övriga ämnen är för att eleverna ska uppnå den 
önskade förståelsen av omvärlden.  
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Liljedahl (2015) tar upp forskning som undersökt hur undervisningen ska kunna 
förändras. Han delar in den i tre huvudkategorier: innehåll, metod och effektivitet. Den 
första kategorin, innehåll, handlar om huruvida lärarens kunskaper, både vad gäller 
matematik och undervisning, är tillräckliga för en förändring av undervisningen. Den 
andra kategorin, metod, utforskar olika metoder som används inom undervisning men 
också hur dessa kan förändras. Den sista kategorin, effektivitet, undersöker hur lärares 
praktik förändras då de deltar i olika kompetensutvecklingsprogram. Han tar även upp 
fem förändringsmekanismer som står i kontrast med mer grundläggande mekanismer 
kring förändring. De fem mekanismerna är: konceptuell förändring, tillmötesgående 
ramverk, reifikation, förändring i lärarens beliefs och lärares “vilja” till förändring.  
 
Flera forskare pekar på vikten av olika karaktärer av problemlösning för att eleverna ska 
utveckla sina matematiska förmågor. Problemlösningens frågor enligt Polya (1970) och 
Emanuelsson, Johansson och Ryding, (1991) är: Vart ska jag? Vad vet jag? Hur ska jag 
göra för att komma dit? Är svaret rimligt? Problemlösning kräver också förmågor att 
analysera, tänka logiskt, tillämpa kunskaper samt kreativitet och tålamod. Niss (2007), 
Sullivan, Mousley och Zevenbergen (2004), Pui Yee (2000), Wedege (1999) och Boaler 
(1998) beskriver alla vikten av att jobba med större problem. Antingen problem med ett 
givet svar, men med många olika lösningsvägar, eller så kallade öppna problem, problem 
som kan ha flera korrekta svar, men där begränsningar i uppgiften avgör vilka som är 
korrekta. Flera av dem tar även upp vikten av att problemen har en, för eleven, intressant 
kontext för att stimulera elevens lust att lösa problemet. De tar som exempel uppgifter 
som hämtats ur vardagslivet eller kommande yrkesliv. Muhrman (2016) har i sin 
doktorsavhandling presenterat en studie av hur yrkeselever på naturbruksprogrammet 
arbetat för att förstå all den relativt komplexa matematik de behöver kunna för att sköta 
ett modernt lantbruk. Hon presenterar hur utbildningen förut inte givit alla de kunskaper 
som eleverna behöver då de ska ut i yrkeslivet. Hur innehållet i läroplanen kan tolkas och 
realiseras i undervisningen på olika sätt med skiftande intresse i mottagandet hos 
eleverna. Vikten av realistiska uppgifter tar även Hoogland, Pepin, Bakker, de Koning 
och Gravemeijer (2009) upp men de vill se att eleverna får söka upp verkliga problem 
genom att eleverna själva kontaktar företag för uppgifter. 
 
Boaler (2011) beskriver i sin bok, Elefanten i klassrummet, hur hon följer två klasser på 
två olika engelska skolor som från årskurs 8 till årskurs 10 får olika slags undervisning. 
Eleverna i ena klassen får  mer traditionell undervisning medan eleverna i klassen på den 
andra skolan arbetar projektbaserat med öppna och förutsättningslösa projekt eller tema 
med öppna problem varje matematiklektion. Boaler menar att “eleverna behöver vara 
aktivt engagerade i sitt lärande och de behöver arbeta på bredden med matematik genom 
att använda och tillämpa metoder och framställa och kommunicera idéer.” (Boaler, 2011, 
s. 77) Det framkommer tydligt att de elever som arbetat med öppna problem i sin 
undervisning även använder matematiken i sitt yrkesliv medan elever med traditionell 
undervisning inte ser att skolmatematiken har någon som helst koppling till det verkliga 
livet.  
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Det Muhrman (2016) beskriver känner vi igen på flera sätt i vår egen undervisning på 
yrkesprogram. Ingen av oss har undervisat på naturbruksprogrammet men flera paralleller 
kan dras till andra yrkesprogram. Muhrman nämner också att eleverna kommer använda 
matematiken i sitt kommande yrkesliv.  
 

Matematiken som används i många av de yrken som har studerats är av en 
grundläggande karaktär, men den används ofta till att lösa komplicerade 
komplexa problem där beräkningarna absolut inte får bli fel. (Muhrman, 2016, s. 
55) 

 
Vid arbete med infärgade uppgifter måste en kontext inrama uppgiften för att samordna 
matematiken med karaktärsämnet. För att kunna lösa infärgade uppgifter behövs kreativa 
strategier (Clark & Ernst, 2006). Vid arbete med ämnesintegrerade uppgifter blir eleverna 
mindre låsta i ämnesfack och kan aktivt lösa problemuppgifter som öppnar upp för ny 
kunskap. Däremot har vi sett att det ännu finns luckor i forskningen av svensk 
gymnasieutbildning på området. Boesen, Lithner & Palm (2010) genomförde en 
kategorisering av uppgifter i gymnasiekontext där de undersökte vilka matematiska 
resonemang som krävs för att lösa uppgifter. De delade in dem i två kategorier: imitativa 
och kreativa. Deras resultat pekar på att de flesta uppgifter som ges inom 
gymnasiematematiken är imitativ snarare än kreativ. Liljekvist (2014) visar på att 
karaktären på uppgifterna eleverna jobbar med då de ska lära sig något påverkar hur 
mycket de lär sig och hur väl de kan applicera sin kunskap på nya uppgifter. Elever som 
fick konstruera en egen lösning visade på stabilare kunskaper än de som fått en given 
lösningsmetod. Många undersökningar har gjorts på yngre elever och med längre tid till 
förfogande. Matematik 1a läses i de flesta fall på endast ett år. De flesta eleverna har haft 
traditionell undervisning under hela grundskolan och att jobba utan lärobok blir ett helt 
nytt sätt att tänka kring hur matematikundervisning går till (Hansson, 2011; Johansson, 
2006). 
 
Hur utformas lämpliga matematiska problem? Enligt Mason, Burton och Stacey (2010) 
består matematisk problemlösning av tre faser: ingång, angrepp och återblick. Dessa faser 
upprepas minst två gånger, först vid lösning av specialfall och sedan vid generell lösning. 
Om den generella lösningen inte fungerar får man börja från början igen. Appliceras detta 
på många av de uppgifter som finns i svenska matematikböcker är metoden begränsad då 
det ofta är korta uppgifter med en på förhand beskriven metod. Problem av större karaktär 
är ofta förpassade till slutet av kapitel eller bok vilket gör att många elever inte hinner 
arbeta med dem. (Skolinspektionen, 2010) Att skapa stora problemuppgifter är inte gjort 
i en handvändning. Alla steg kräver eftertanke så att uppgiften blir trovärdig och fungerar 
som en given länk mellan karaktärsämnen och matematik (Emanuelsson m.fl., 1991; 
Palm, 2009). Palm tar upp åtta steg som uppgiftsmakaren måste ta hänsyn till för att 
uppgiften ska bli verklighetsnära.  

1. Den omständighet/situation som ramar in uppgiften. 
2. Relevant yrkesnära problem i situationen leder till en fråga som måste besvaras. 
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3. Information som finns i den verkliga situationen för att uppgiften ska kunna lösas. 
Informationen måste vara realistisk så att eleverna kan sätta uppgiften i sitt 
sammanhang. 

4. Använd yrkesrelaterade begrepp, tabeller som är kopplade till yrket då uppgiften 
presenteras. 

5. Fundera på en lämplig lösningsstrategi. Eleven bör välja den strategi som används 
i yrkeslivet, inte i första hand den som traditionellt används på 
matematiklektionerna. 

6. Elevens kunskap om strategier som används i yrkeslivet.  
7. Elevens beskrivning av uppgiften - lösningsstrategi, rimlighetsanalys och 

felkällor. 
8. Vilket är syftet med kontexten? Leder kontexten till att eleven väljer en lämplig 

lösningsstrategi med tanke på liknande uppgifter i yrkeslivet?  
 
Utgår man från Palms (2009) punkter ovan måste uppgifterna vara av mer övergripande 
karaktär då det annars bara blir vissa delar som tas med i problemlösningen. För att uppnå 
detta krävs ett nära samarbete med karaktärsämneslärarna där idéer och behov i de olika 
ämnena får samverka för att göra uppgiften till en vinst för elevens lärande mot 
examensmålen. Både lärare i matematik och karaktärsämnen är experter på sina 
respektive områden och tillsammans ska de formulera uppgifter som lockar till lärande 
av både matematik och karaktärsämne.  
 
Vid analys av de större uppgifterna, för att se om de ger eleverna den kunskap dessa var 
tänkta att ge, måste respektive lärare se utifrån sitt perspektiv. Når eleverna den ökade 
kunskapen i matematik som eftersträvas eller bör uppgiften arbetas om så att fler mål kan 
nås?  
 
 
3.4 Arbete med matematikuppgifter i en karaktärsnära kontext 
 
För att elevernas ämneskunskaper ska utvecklas behöver lärandeprocessen synliggöras 
(Hattie, Fisher, Frey & Ashing, 2017). Hattie delar in lärandeprocessen i ytlärande, som 
ger eleverna den verktygslåda de behöver, samt djuplärande, som ger eleverna möjlighet 
att befästa förståelsen och se djupare samband mellan matematiken och kontexten. 
Grundskolans matematikundervisning har fokus på verktygslådan men ska även visa på 
användningen i vardagen (Skolverket, 2016). Direktiven för matematikundervisningen på 
gymnasiets yrkesprogram fokuserar mer på kopplingen till programmets karaktärsämnen, 
djuplärandet (Skolverket, 2011a). Matematikundervisningen måste inkludera 
verkligheten - riktningen på undervisningen ska vara mot livets delar, arbete och 
medborgarskap (Venkat & Winter, 2015). De pekar också på vikten av att verktygslådan 
som eleverna får med sig innehåller en mängd varierande verktyg så kreativiteten inte 
hindras vid problemlösning. 
 
Det finns fem huvudkomponenter som är viktiga att behärska för att kunna lösa 
matematiska problem: begreppsförståelse, procedurförmåga, problemlösning, 
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resonemang & kommunikation samt modellering (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). 
Dessa återfinns bland de förmågor som de svenska gymnasieeleverna ska behärska för ett 
godkänt betyg i matematikkurserna (Skolverket, 2011a; Primgruppen 2012). Att 
“relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 
yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang” (Skolverket, 2011a, s. 91) hänger 
starkt ihop med yrkesprogrammens, i detta fall restaurang- och livsmedelsprogrammets, 
examensmål (bilaga A): 
 

Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att 
arbeta inom restaurang och livsmedelssektorn... Utbildningen ska även ge 
kunskaper i arbetsmiljö, försäljning, service, hygien, näringslära, specialkoster 
och alkoholservering... samt Utbildningen ska även utveckla elevernas förmåga 
att arbeta med planering, organisation och ekonomi. (Skolverket, 2011b) 

 
Vid studie av de läromedel som används på kursen Matematik 1a märks väldigt lite av 
denna infärgning (Viklund, Gustafsson & Norberg, 2011; Alfredsson, Erixon, & Heikne, 
2011; Olofsson & Gerholm, 2017; Holmström, Smedhamre & Sjunnesson, 2011). Det 
finns någon eller några enstaka uppgifter som berör de olika yrkesinriktningarna men det 
stora flertalet uppgifter är av mer traditionell karaktär och påminner till stor del om de 
uppgifter eleverna mött på grundskolan. Jonassen (2000) anser problemlösning som den 
viktigaste kognitiva aktiviteten i vardagliga och yrkesrelaterade sammanhang. Vidare 
menar han att det ofta saknas undervisning i hur man löser problem. Brehmer, Ryve och 
Van Steenbrugge (2016) har studerat läroböcker för att se hur genomgång av och övning 
i problemlösning tas upp. De påpekar en skriande brist på detta, trots att det är en av de 
förmågor som Skolverket (2011a) nämner som nödvändiga för kursen.  
  

En matematikbok innehåller i regel drygt 1000 uppgifter (Brehmer m.fl., 2016). De flesta 
av dem är rena rutinuppgifter, några kräver lite mer eftertanke och 
problemlösningsförmåga men de står alla under en given kapitelrubrik: Procent, 
Geometri, Algebra etc. Den typ av uppgifter som möter oss i yrkeslivet är det ont om, 
uppgifter utan given lösningsmodell som kanske kräver flera tanke- och beräkningssteg 
innan svaret hittas. Det är inte ens säkert att det finns endast ett givet svar. Det är detta 
som de större problemuppgifterna handlar om. 
 

3.4.1 Matematik på Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
 
Vi undervisar båda två på Restaurang- och livsmedelsprogrammet och vill arbeta 
karaktärsämnesnära för att eleverna ska se matematiken som en helhet och inte uppdelad 
efter olika kapitel eller rubriker. 
 
Ämnesplanen betonar vikten av att matematikundervisningen ska ske i en karaktärsnära 
kontext, se bilaga A, så kallad infärgning (Skolverket, 2015). Skolinspektionen nämner 
att det fortfarande finns brister vad gäller infärgning av programmets karaktär.  
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Undervisningen inriktas inte heller efter elevernas studieinriktning, programmålen. 
Enskilt arbete dominerar under lektionerna. Gemensamma samtal om matematiska 
fenomen får för litet utrymme i förhållande till mekaniskt räknande i läroboken. 
(Skolinspektionen,  2010) 

 
De förmågor som Kilpatrick m.fl. (2001) tar upp kan vara ett sätt att vända trenden när 
det gäller elevernas bristande matematikkunskaper. Kan yrkesrelaterade 
problemlösningsuppgifter vara en väg att gå för att öka elevernas förmåga att använda 
varierande angreppssätt vid problemlösning inom både matematik och kommande 
yrkesliv? Skolinspektionens (2010) rapport lyfter detta som en möjlighet. 
 
Genom att arbeta med realistiska, verklighetsnära, uppgifter kan matematiken presenteras 
“vänligare” för elever som fått en avog inställning (Chronaki & Christiansen, 2005). Det 
finns dock en risk att det blir ett glapp mellan uppgiften och matematiken som är tänkt att 
eleverna ska lära sig. Undersökningar har visat att trots kopplingen mellan skolmatematik 
och matematiken i realistiska situationer har eleverna helt olika angreppsvinklar då de ska 
lösa problemen (Choranki, 2000; Chronaki & Christiansen, 2005). Detta beror både på 
uppgiftens utformning men även lärarens presentation av uppgiften. De glapp som kan 
uppstå kan bero på elevernas sätt att angripa uppgiften. Ett glapp kan uppstå om eleverna 
uppfattar uppgiften som matematisk, eftersom det sker på en matematiklektion, då kan de 
glömma bort att ta hänsyn till rimligheter som är självklara i karaktärsämnet och därför 
borde begränsa deras lösning.   
 
För att undersöka hur eleverna angriper de olika typerna av problem som forskarna (Niss, 
2007, Sullivan m.fl., 2004, Pui Yee, 2000, Wedege, 1999, Boaler,1998) tar upp i sina 
skrifter har vi under första delen av Matematik 1a-kursen låtit våra elever jobba med 
större uppgifter som är kopplade till RL-programmets karaktärsämnen och kommande 
yrkesliv. 
 
Sedan några år har vi i samarbete med lärarna i karaktärsämnena på Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet arbetat fram matematikuppgifter som tar upp alla delar av 
matematikkursen samtidigt som de relaterar till det som eleverna behöver för att bli 
anställningsbara i yrket. Kärnan i uppgifterna är  matematiken, men redskapen att lösa 
uppgifterna är ofta en kombination av matematikkunskaper och yrkeskunskaper. Dessa 
uppgifter kan vara färgade av karaktärsämnena, men det krävs ingen direkt 
karaktärsämneskunskap för att lösa dem bara matematik, eller så kan uppgifter utformas 
utifrån verkliga situationer som uppstår inom yrkets karaktär men teoretisera kontexten 
så att uppgiften måste lösas före den praktiska/verkliga situationen genomförs. 
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4 Teoretiska överväganden 
 
De flesta arbetsplatser är heterogena eftersom det är en blandning av flera professioner 
och en mängd varierade arbetsuppgifter (Akkerman & Bakker, 2011; Goos & Bennison, 
2017) På liknande sätt är det i skolans värld, där ska flera olika ämnen samverka till att 
ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att klara sig i yrkeslivet. Ska detta fungera 
som en del av skolans undervisning måste de direktiv och strukturer som finns för 
matematikundervisningen korrelera med traditioner och regler men även med de direktiv 
som styr i yrkesämnena. Samarbete är grunden för en fruktsam undervisning och då måste 
hänsyn tas till dessa olika traditioner och regler. Olika överenskommelser måste utarbetas 
kring detta för att få en fungerande samarbetsmiljö. Därför är aktivitetsteorin en möjlig 
ram för att tydliggöra matematikämnets olika delar och samtidigt lyfta de delar där 
matematiken och karaktärsämnena möts och samverkar. 
 
 
4.1 Aktivitetsteori 
 
Delar av aktivitetsteorin kommer ursprungligen från Vygotskij men det var Leontiev som 
utvecklade teorin och de ses som skapare till den första och andra generationen av 
aktivitetsteori (Engeström, 2005; 2015). Framförallt är det Engeströms vidareutveckling 
av teorin som används idag. Vi använder aktivitetsteori som analysmetod i vårt arbete då 
vi vill synliggöra interaktionen mellan olika faktorer i vår undervisning och hur det 
påverkar elevernas sätt att angripa uppgifter och deras matematikkunskaper. 
 
Aktivitetsteori kallas även verksamhetsteori eller Cultural-Historical Activity Theory, 
CHAT (Hansson, 2013). Teorin utgår från att allt vi gör är riktat mot något slags objekt 
(Eriksson, 2017). Subjekt och objekt länkas samman genom deras relation till regler, 
verktyg, arbetsfördelning samt den grupp där aktiviteten sker (Engeström, 2005). Detta 
kallas för ett aktivitetssystem och tvingar oss att tänka om och inte kategorisera objekt i 
fasta positioner utan se flödet mellan de samverkande delarna. 
 
Undervisningen i matematik kan ses som ett aktivitetssystem där de olika delarna 
påverkar varandra. Förmedlingen av kunskap och skolpolitiska beslut (och sociala normer 
för vad kursen ska förmedla) samverkar med den arbetsfördelning som görs, både genom 
schemaläggning och av innehållet i kursen, för att elevens lärande ska utvecklas på bästa 
sätt. Elevens lärande är också beroende av den skolgemenskap eleven befinner sig i.  När 
det gäller elever på yrkesprogram är det viktigt att även deras kunskaper i matematik 
utvecklas så att deras examensmål nås. Här kan en motsättning ses då Skolverket (2011a; 
2011b) å ena sidan pekar på att examensmålen ska styra all undervisning på 
yrkesprogrammen men det nationella provet i matematik är samma för alla yrkesprogram, 
utan hänsyn till karaktären på programmen. 
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Bild 2: Matematikundervisning som ett aktivitetssystem, fritt efter Jurdak (2016). 

 
Enskilda delar av matematiken kan också betraktas som aktivitetssystem men i en smalare 
kontext. Ett exempel på ett begrepp som ingår i Matematik 1a-kursen är skala. Om skala 
presenteras som ett aktivitetssystem bör de olika delarna preciseras kring begreppet och 
undervisningskontexten. 
 

 
Bild 3: Aktivitetssystem över undervisning i begreppet skala. Fritt efter Jurdak (2016). 

 
Det kommande yrket, arbetsplatsen, kan också ses som ett aktivitetssystem. Här 
samverkar yrkets olika redskap och företagsstrukturer med de normer och den 
arbetsfördelning som finns inom yrket för att den produkt som ska säljas ska vara optimal. 
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Bild 4: Karaktärsämne som ett aktivitetssystem, fritt efter Jurdak (2016). 

 
Som lärare på en skola delar man det gemensamma målet att förse eleverna med 
möjligheter att nå ökad kunskap (Jurdak, 2016). Läraren måste löpande ta beslut kring 
undervisningen med hänsyn till både skolverkets riktlinjer samt skolans regler och 
resurser. Ser man på problemlösning från ett aktivitetsteoretiskt perspektiv är det i första 
hand en målorienterad förmedling av kunskap, en mänsklig strävan mot målet. Jurdak 
(2016) anser att problemlösning kräver att det vidtas åtgärder, eller att en given metod 
anammas, för att lösa svårigheterna. Alla tillgängliga matematiska verktyg kan användas 
för att lösa problemet. Det är en spetsfundig förmedling av kunskap eftersom strävan är 
att avlägsna en inre motsägelse som härrör från inre motsättningar mellan eleven och 
elevens kunskapsinhämtning. Men problemlösning är bara en temporär kulturell process 
som bara finns i en given kontext vid ett specifikt tillfälle. 
 
Då vardagsliv och yrkesliv får prägla de matematikproblem som ska lösas måste 
verktygen som ska användas utökas. Jurdak (2016) tar upp hur verktyg av mental och 
social karaktär får mer utrymme än vid rent matematiska problem. Det kan röra sig om 
att kunna söka nödvändig information i andra källor, hur språket utvecklas med fler 
facktermer, samt förmågan att samarbeta och ta hjälp från andra. Problemlösningen 
utvecklas till en kollektiv aktivitet. 
 

4.2 Boundary object 
 
Vid studie av komplexa situationer kan använda boundary objects användas som verktyg. 
Genom att studera dessa kan bättre förståelse ernås av de olika aktörernas intressen, hur 
de kan samarbeta och vilka konflikter som kan uppstå. Boundary objects introducerades 
av Star och Griesemer (1989) i en artikel om hur vetenskaplig forskning kräver samarbete 
mellan olika parter för att vara framgångsrik. Varje deltagare kommer med sina 
kunskaper, behov och önskningar kring vad som gör forskningen framgångsrik. Star och 
Griesemer hävdar att det enda sättet projektet kommer nå framgång är att hitta 
gemensamma riktlinjer och skapar boundary objects. Ett boundary object är något som 
är en del av flera sociala kontexter och kan underlätta kommunikation mellan dessa 
kontexter trots att det har olika innebörd i de olika kontexterna. Detta leder till att ett 
boundary object måste vara både rigid och omformningsbar för att anpassas till lokala 
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behov. Samtidigt ska de vara robusta nog för att upprätthålla en gemensam identitet över 
de olika kontexterna.  
 

Boundary objects are objects which are both plastic enough to adapt to local 
needs and the constraints of the several parties employing them, yet robust 
enough to maintain a common identity across sites. (Star & Griesemer, 1989 
s. 393) 

 
Boundary objects är enligt Havnes (2007) kontextuella verktyg, fysiska eller 
psykologiska, som utvecklas och inkluderas i annan kontext. Verktyg som förmår att 
kommunicera över gränsen mellan olika aktivitetssystem. När det gäller matematik kan 
matematiska begrepp och procedurer vara boundary objects till kontexter som använder 
matematik i sin verksamhet. Här finns tydliga kopplingar till infärgning då 
karaktärsämnenas begrepp och verktyg återfinns inom matematiken men kontexten är 
olika. Begrepp och andra matematiska verktyg kan återfinnas i karaktärsämnena men ur 
ett annat perspektiv än det matematiska (Andersson, 1994). Förståelse för begreppen är 
viktiga inom de enskilda ämnena men större förståelse kan uppnås för begreppen om man 
förstår dem över ämnesgränserna. 
 
Skala, som togs upp under 4.1,  kan fungera som ett boundary object mellan matematiken 
och karaktärsämnen för Restaurang- och livsmedelseleverna eftersom de måste kunna 
skala-om recept i sitt kommande yrkesliv. 
 

 
Bild 5: Aktivitetssystem över begreppet skala i karaktärsämne/yrkesliv.  

Fritt efter Jurdak (2016). 
 
Genom att kombinera aktivitetssystemen kring skala kan urskiljas vad eleverna behöver 
kunna för att nå den djupare förståelsen för begreppet (Engeström, 2015). 
 

4.3 Boundary crossing 
 
Vid en studie med hjälp av boundary crossing måste de boundary objects som ingår i ett 
system studeras. Dessa boundary objects samverkar men det är olika tolkningar i de olika 
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kontexterna. Denna utvidgade analysmetod är en tydlig del av aktivitetsteorin som säger 
att två aktivitetssystem är den minsta analysenheten (Engeström, 2015). Det görs genom 
en fallbeskrivning utifrån enskilda åtgärder inom ramen för ett större aktivitetssystem. 
Utifrån denna fallbeskrivning härleds en utökad analys utanför den ena eller andra delen 
av systemet.     
 
Eftersom studien inte fokuserar på ett enskilt undervisningsområde eller endast 
matematikämnet passar aktivitetsteori och boundary crossing som ett sätt att fokusera på 
de saker som förenar karaktärsämne med matematik. Boundary crossing och boundary 
object är en del av aktivitetsteorin (Engeström, 2005) då det liknar snittet i ett 
venndiagram, det som länkar samman två områden, i vårt fall matematiken och 
karaktärsämnena. Akkerman & Bakker (2011) säger att lära sig något nytt handlar inte 
bara om att bli expert på ett visst område utan även förstå hur det kopplar till andra, därav 
namnet boundary crossing. 
 
De båda aktivitetssystemen, matematikundervisning och kommande arbetsplats, som tas 
upp tidigare kopplas samman då elevens lärande ska mynna ut i yrkesarbetare som har 
tillräckliga kunskaper för att bli goda anställda och medarbetare. 

 
Bild 6: Kopplingen mellan aktivitetssystemen: matematikundervisning och 

karaktärsämne/arbetsplats, fritt efter Konkola, Tuomi-Gröhn, Lambert och Ludvigsen. 
(2007). 

 
Det som binder de båda aktivitetssystemen samman är de delar av matematiken som är 
viktiga att eleverna har med sig in i sitt yrkesliv (FitzSimons, 2013). För att hitta dessa 
boundary crossings är samarbetet med karaktärsämneslärare och branschfolk viktigt. 
Precis som Star och Griesemer (1989) hävdar nås framgång om dessa boundary objects 
hittas och gemensamma riktlinjer för hur man ska arbeta med dem. 
 
Fyra potentiella mekanismer har urskiljts av Akkerman och Bakker (2011) vad gäller 
lärande vid boundary crossings mellan olika aktivitetssystem. Till att börja med måste 
identifiering ske av de boundary objects som uppkommer då väletablerade begrepp 
överlappande befinner sig i de undersökta aktivitetssystemen, vilket kan leda till en 
spänning mellan systemen, en boundary crossing. Grunden för deras samexistens över 
systemgränserna är nödvändig att identifiera och det behöver ske i ljuset av alla de 
aktivitetssystem som undersöks. Identifieringen ombildar gränserna mellan systemen 
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genom att tydliggöra hur de skiljer sig åt. En annan mekanism är samordning av 
aktivitetssystemens perspektiv så att tolkning mellan de båda systemen kan ske. Detta 
underlättar en smidig rörelse mellan aktivitetssystemen då det leder till balans mellan de 
ovannämnda boundary objects - hör de till det ena, det andra eller båda systemen. Den 
tredje mekanismen är reflektion. Då utvärderas potentialen i systemövergången, 
boundary crossing, genom att tydliggöra likheter och skillnader och på så sätt lär sig 
verksamheten nya saker, både om sitt eget system och om andra system. Detta berikar 
den egna verksamheten och lyfter dess identitet över nuvarande nivå. Den fjärde 
mekanismen är transformation. Akkerman och Bakker beskriver hur 
transformationsprocessen börjar med en konfrontation med den brist eller det problem 
som leder till att de två korsande aktivitetssystemen omprövar sitt nuvarande samarbete. 
Sker inte denna konfrontation kommer inga boundary crossings att leda till någon djupare 
förändring, men konfrontationen medför diskontinuiteter som inte överbryggs så lätt. 
Konfrontationen kan leda till att ett gemensamt problemområde hittas, även detta kan 
refereras till som ett boundary object. För att överbrygga diskontinuiteterna måste fokus 
läggas på dialog, så att transformation kan ske. Delar från olika kontexter kombineras till 
något nytt och obekant då verksamheter som har ett gemensamt problemområden korsar 
de gränser som bildar en boundary crossing. En hybrid kristalliseras fram i formen av ett 
nytt verktyg eller begrepp. Akkerman och Bakker beskriver hur hybriderna kristalliserar 
nya rutiner som vävs in i verksamheten och därför leder till reifikation, ett nytt boundary 
object. Fastän betydelsen av kristallisering betonas av Akkerman och Bakker har de svårt 
att finna studier som visar på hur det realiseras. Detta anser de visar på hur svårt det är att 
inbädda hybriderna i befintlig verksamhet, som ofta är rigid till sin struktur. Att en 
verksamhet behåller sin särart är viktigt eftersom det finns en multipel agenda som utgår 
från forskning och erfarenheter av verksamhetens kärna. Hybriderna som utvecklats i en 
boundary crossing leder inte till att verksamheten faller sönder. Det i sin tur gör att 
hybriderna inte heller kommer lösa “gränstvisten”. Fortsatt samarbete vid boundary 
crossing är nödvändigt för att bevara dess produktivitet. Detta är enligt Akkerman och 
Bakker det grundläggande motivet till skapandet av en boundary crossing. 
Transformationen kräver verklig dialog och samarbete mellan individer på båda sidor om 
boundary crossing-gränsen. Förenklat handlar det om att förhandla om och kombinera 
innehåll från olika kontexter (Venkat & Winter, 2015; FitzSimons och Wedge, 2007). Att 
se matematiska- och karaktärsämnesbegrepp genom en lins av parallell insikt. 
 
4.4 Input från branschfolk 
 
Upprepade samtal, under läsåren 2016-18, med både lärare i karaktärsämnena och folk 
som arbetar inom bageri/konditori samt kök/servering gav givande information kring vad 
eleverna behöver kunna då de kommer ut och ska fungera som arbetstagare. Vissa förslag 
passar in under flera av det centrala innehållets rubriker. Dessa delar blir grunden för våra 
boundary objects som ska hjälpa oss att analysera de karaktärsnära uppgifterna. 
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Tabell 1: Sammanställning av information från lärare i karaktärsämnena och 
branschfolk, och med vilka delar av Matematik 1a-kursen dessa kan relatera. 

Matematiskt mål  
(centralt innehåll Ma1a) 

Förslag från karaktärsämne/bransch 

Aritmetik • skala upp/ner recept 
• jämförpriser 
• kostnader för matportion/bakverk 
• svinn 
• ekonomi (resultatberäkningar m.m.) 
• rimlighet 

Samband och förändring  • näringsberäkningar 
• moms 
• svinn 
• ekonomi (lån, amortering, avskrivning m.m.)  

Geometri • enhetsomvandling 
• skala upp/ner recept 
• volymberäkningar 

Sannolikhet och statistik • kunna tolka tabeller och diagram 
• förstå risker vid livsmedelshantering 
• förstå hur olika risker påverkar den totala risken 
• använda kalkylprogram 

Algebra • kostnadsberäkningar utifrån givna förhållanden 
• använda kalkylprogram 

Problemlösning • lösning av problem utan given metod 
• använda kalkylprogram 

 
4.4.1 Hur boundary crossing kan utvecklas kring ett givet boundary object 
 
Samordnas de båda aktivitetssystemens perspektiv kring skala, bild 3 och 5, kan man 
utvärdera dem och reflektera över likheter och skillnader i hur begreppen skala och 
förhållande används på olika sätt inom respektive system. Inom 
matematikundervisningen betyder skala ett förhållande mellan två likformiga objekt 
medan inom karaktärsämnena användes begreppen “skala-om” och omvandling i 
samband med att recept för större eller mindre sällskap räknas om. I denna transformation 
av begreppen uppstår en konflikt, en konfrontation, då systemen talar om samma begrepp 
men delvis menar olika saker (Akkerman & Bakker, 2011; FitzSimons, 2013; Goos & 
Bennison, 2017). Dialog mellan aktivitetssystemen är nödvändig för att eleven ska forma 
en djupare innebörd av de aktuella begreppen, en hybrid, så att eleven kan överbrygga 
gränsen mellan matematik och karaktärsämne. 
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Bild 7: Kopplingen mellan aktivitetssystemen: skala i matematikundervisningen och 

skala i karaktärsämne, fritt efter Konkola m.fl. (2007). 
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5 Metod 
 
I vår matematikundervisning har vi observerat eleverna då de angriper och arbetar med 
olika typer av matematiska problem med skiftande infärgning av deras karaktärsämnen. 
Matematikkursen inleddes med en kunskapsdiagnos och avslutades med ytterligare en 
kunskapsdiagnos ungefär sex månader senare. Diagnoserna verkar som ett stöd och en 
dokumentation för att se om kunskapsutveckling skett under läsårets gång. Vi har 
genomfört vår studie i enlighet med gällande etiska överväganden och riktlinjer 
(Vetenskapsrådet, 2017). 
 
5.1 Studiens utformning 
 
Fokus i studien har varit induktiva observationer där vi undersökt hur eleverna angriper 
olika typer av större matematiska problem med olika stark infärgning av elevernas 
karaktärsämnen (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2015 och Creswell & Creswell, 
2018). I våra observationer fokuserade vi på de boundary objects och boundary crossings 
som vi identifierat i uppgifterna. Dessa analyseras kvalitativt. 
 
Till detta har vi gjort jämförande studie (Bryman, 2011) där vi utifrån två större 
datainsamlingstillfällen, i form av kunskapsdiagnoser, drar slutsatser om elevernas 
kunskapsnivå och förståelse för matematik i två undervisningsgrupper på Restaurang- 
och livsmedelsprogrammet. Mellan de båda kunskapsdiagnoserna har undervisning 
bedrivits genom att uteslutande arbeta med karaktärsämnesnära uppgifter utifrån det 
centrala innehållet för Matematik 1a. 
 
Undersökningen innehåller följande steg: 

• Initial kunskapsdiagnos, öppet nationellt prov (Primgruppen, 2012). 
• Observationer av mindre grupper av elever då de arbetar med en större 

karaktärsnära uppgift. Två uppgifter med praktisk koppling till karaktärsämnena 
(bilagor C och D) och en med karaktärsmässig infärgning men utan egentligt krav 
på kunskaper och förståelse av karaktärsämne (bilaga B) men 
karaktärsämneskunskap kan öppna för nya angreppssätt vid problemlösningen. 

• Ny kunskapsdiagnos efter ungefär sex månader, inspirerad av tidigare 
sekretessbelagda nationella prov för att studera om kunskapsutveckling 
skett.  Uppgifterna är modifierade så att de har olika grad av infärgning från 
karaktärsämnena. 

Alla steg i studien är en del av elevernas ordinarie undervisning.  

Kunskapsdiagnosen som eleverna fick genomföra i början av kursen fungerade som ett 
stöd för oss för att få syn på vilka strategier och metoder eleverna använde vid olika 
beräkningar av uppgifter och för att se vilka kunskaper eleverna har med sig från årskurs 
9, vilken kunskapssnivå eleverna låg på vid kursens start. Efter ungefär sex månader 
genomförs en ny kunskapsdiagnos. Mellan diagnoserna har eleverna arbetat med kursen 
genom ett undervisningssätt med fokus på karaktärsämnesnära mindre uppgifter och 
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större gruppuppgifter. Kunskapsdiagnosen är en skriftlig information vi får in och den ger 
oss en ytterligare en bild av kunskapsutvecklingen hos eleverna jämfört med om vi bara 
använder oss av våra observationer av gruppuppgifterna.  
 
Uppgifterna i de båda kunskapsdiagnoserna är baserade på uppgifter inspirerade 
från  skolverkets nationella prov. Som den första diagnosen användes det enda öppna 
nationella provet till matematik 1a-kursen (Primgruppen, 2012). Till den andra diagnosen 
undersökte vi och inspirerades av sekretessbelagda nationella prov när vi arbetade fram 
diagnosuppgifterna så att de skulle vara mer karaktärsämnesnära men ändå spegla hela 
kursens innehåll på samma sätt som ett nationellt prov. Ungefär hälften av diagnosens 
uppgifter var infärgade i olika grad beroende på uppgifternas utformning. De infärgade 
uppgifterna blev mer texttyngda än de icke-infärgade eftersom kontexten behövde 
beskrivas. 
 
För lärare i yrkesämnen eller som branschfolk kan det vara svårt att själv se vilken 
matematik som används (Hoyles, Noss & Pozzi, 2001). Ibland är det inte ens säkert att 
de vet att de använder matematikkunskaper. Ska man hitta boundary object och boundary 
crossings bör yrkeslärare och branschfolk observers i sitt arbete hellre än att bara fråga 
dem om när de använder matematik. Att observera tar dock tid och trots att det hade varit 
att föredra valde vi att fråga yrkeslärare och branschfolk vilken matematik de anser är 
önskvärt att kommande anställda i branschen har, eftersom detta inte var fokus för vår 
undersökning. Deras svar användes sedan i analysen av de uppgifter eleverna löste under 
studiens observationer. 
 
5.2 Datainsamlingsmetod 
 
Vi har valt att observera då eleverna arbetar i grupper med tre uppgifter av olika 
infärgningskaraktär. Vid några observationer fanns, förutom observatören, undervisande 
lärare med och guidade eleverna vidare vid behov, medan vid andra observationer 
närvarade endast antecknande observatör. Undervisande lärare kunde då vid behov 
hämtas från närliggande klassrum för att besvara frågor. Vår intention var från början att 
filma alla observationer men några elever kände sig obekväma med filmkameran så vid 
observation av dessa grupper valde vi att endast föra anteckningar. Vid en observation 
blev det tekniska problem så från den har vi endast anteckningar att analysera. 
 
16 elever valde att delta i studien. Dessa delades in i fem grupper med två eller tre elever 
i varje som genomförde de olika problemen som observerades men det var inte intakta 
grupper till de olika uppgifterna. Bordsuppgiften utfördes endast av grupper med tre 
elever, kylrumsuppgiften med endast par medan alkoholuppgiften utfördes av både tre-
grupp och par. 
 
Alkoholuppgiften (bilaga B har en  karaktärsämnesnära inramning, men det krävs ingen 
direkt karaktärsämneskunskap för att lösa den. Bords- och Kylrumsuppgift (Bilaga C och 
D) är verkliga situationer som uppstår inom yrket. Dessa är utformade så att uppgiften i 
yrkeslivet skulle behöva lösas teoretiskt före den praktiska situationen. Den första 
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uppgiften (Alkoholuppgiften) är rent teoretisk, används inte linjal för att räknar ut 
volymen på dricksglas innan de används till servering. På liknande sätt avgös inte kunders 
alkoholpåverkan genom att beräkna gram alkohol de druckit per kilogram kroppsvikt. De 
senare beräkningarna däremot, i Bords- och Kylrumsuppgifterna, är mycket möjligt att 
de skulle kunna ske i en verklig situation. Eleverna hade 45-60 minuter till varje uppgift 
(lektionstiden) men flera grupper ansåg sig färdiga med uppgiften på kortare tid. 
 
För att se om elever som uteslutande arbetat med ämnesintegrerade uppgifter, och som 
till viss del skett med elever som förespråkat lärobok, har en positiv utveckling på 
elevernas matematikkunskaper valde vi att genomföra två diagnoser med drygt ett halvårs 
mellanrum. Den första genomfördes redan andra veckan på kursen och den hade inga 
uppgifter infärgade av examensmålen. I den andra diagnosen var ungefär hälften av 
uppgifterna infärgade. Här tittade vi bara på eventuell utveckling, inte på betygsnivåer.  
 
 
5.3 Etiska överväganden 
 
Vid ett föräldramöte i början av Matematik 1a-kursen informerades 
föräldrar/vårdnadshavare, elever och deras mentorer muntligt och skriftligt. Vi 
redogjorde för vad vår studie syftar till, vad som ingår i studien och att det var frivilligt 
att delta. De moment som genomfördes i vår undersökning var en del av alla elevers 
ordinarie undervisning men endast de som givit sitt samtycke deltog i vår studie. 
(Vetenskapsrådet, 2017 och Creswell, 2013). Vi har markerat vilka elever som inte ingick 
i vår studie så att endast de elever som gett sitt medgivande bidrar till att beforska vårt 
arbete.  
 
Våra elever är över 15 år och enligt Vetenskapsrådets riktlinjer (2017) så är det tillräckligt 
med eget samtycke och vårdnadshavare behöver inte tillfrågas. Elever som givit sitt 
samtycke har skrivit under en medgivandeblankett (bilaga E). Under arbetets gång med 
bland annat observationer och provresultat, har vi påmint eleverna att de har rätt att 
avbryta sin medverkan. Vi har även påmint eleverna om vad vi ska använda vår empiri 
till, att de skulle förbli anonyma och att materialet endast kommer användas till vår studie. 
 
Studien innebar att vi gjorde undersökningen på våra egna elever vilket vi behövde ha i 
åtanke och förhålla oss till. Effekten av detta reducerades genom att vi observerade 
varandras elever och på så sätt kunde eleverna känna sig friare att uppriktigt säga vad de 
tänkte utan att tro att det skulle påverka deras betyg menligt.  
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6 Resultat och analys 
 
Studien bestod av tre delar. Den första var att hitta boundary objects och boundary 
crossings för kopplingen matematik-karaktärsämne i de karaktärsnära uppgifter som 
skulle observeras. Detta sker genom att först identifiera möjliga boundary objects som är 
väletablerade i respektive aktivitetssystemen men kan leda till konfrontation då deras 
perspektiv samordnas.   
 
Den andra delen, huvuddelen, handlade om observationer då elever löste dessa uppgifter 
i grupp. Under observationerna studerade vi hur eleverna angriper uppgifterna de ska lösa 
och hur de använder de boundary objects som vi funnit för att skapa kopplingen mellan 
matematik och karaktärsämne, boundary crossing. Vi undersöker då elever reflekterar 
över likheter och skillnader i aktivitetssystemens definition av ett visst boundary object 
och om transformation sker som leder till djupare förståelse av begreppen och 
förhoppningsvis skapar den hybrid som kristalliserar ut nya tankebanor för 
problemlösning.  
 
Den tredje delen var att se om och hur elevernas matematikkunskaper förändras när de 
arbetat med Matematik 1a-kursen då infärgning dominerat undervisningen, ingen 
traditionell lärobok användes utan all matematik var i karaktärsämneskontext. 
  
6.1 Uppgifter för observation 
 
De uppgifter som skulle observeras analyseras för att avgöra vilka matematiska och 
yrkesnära mål som är möjliga att visa och som därför ska observeras om och hur de 
visas av eleverna.  
 
Nedan är en sammanställning av våra uppgifter där vi fokuserar på de boundary objects 
som kan tas upp ur matematiska och karaktärsämnesnära perspektiv. Vi tolkar dessa 
boundary objects som att den ena sidan av boundary utgörs av matematisk aktivitet och 
matematiska konventioner medan den andra sidan utgörs av karaktärsämnesnära 
aktiviteter och konventioner (Venkat & Winter, 2015). Alla övergångar mellan våra 
boundary objects inom matematiken och karaktärsämnesnära aktiviteter och 
konventioner bildar våra boundary crossings. Detta kan kopplas till vår frågeställning om 
hur eleverna angriper uppgifterna, från  matematiksidan, karaktärsämnessidan eller om 
de länkar dem samman. 
 
Enligt tidigare fyra nämnda potentiella mekanismer (Akkerman & Bakker, 2011) så 
identifierade vi i utformningen av uppgifterna det innehåll som är matematiskt och 
karaktärsämnesnära där våra boundary objects förväntades skulle leda till uppgiftens 
boundary crossing.  
 
I alkoholuppgiften, som har en karaktärsämnesnära inramning, behöver eleverna ingen 
särskild karaktärsämneskunskap för att lösa uppgiften på ett matematiskt sätt. Dock går 



    

26 

det även att lösa uppgiften med en karaktärsämnesmetod. Om till exempel de båda 
aktivitetssystemen kring begreppet volym samordnas, för att sedan reflekteras över, 
finner man vilka likheter och skillnader i hur volymbegreppet används inom respektive 
system. Angriper eleverna problemet på ett matematiskt sätt, använder de linjal och 
geometriska formler vid volymberäkning. Skulle eleverna varit i sitt karaktärsämne (kök) 
så hade de löst uppgiften på annat sätt, till exempel genom att använda ett litermått. Det 
innebär att inom matematiken används företrädesvis  kubikcentimeter och inom 
karaktärsämnet används uteslutande litersystemet. Här kan konfrontation uppstå om 
eleverna inte behärskar enhetsomvandlingar. En annan möjlig konfrontation är vid 
volymberäkning kontra volymmätning. Fortsätter samarbetet och dialogen för att 
överbrygga diskontinuiteterna mellan matematiken och karaktärsämnet kan 
transformation ske i uppgiftens boundary crossing. En möjlig hybrid är att eleverna, utan 
eftertanke, låter matematiken och yrkesämnet användas i en slags symbios som uppstår i 
form av ett nytt boundary object. Detta tittar vi närmare på i resultat och analys. 
 
Bords- och kylrumsuppgifterna är mer infärgade, vilket innebar att vi identifierade ett 
gemensamt innehåll för både matematikämnet och yrkesämnet. Det är uppgifter eller 
händelser som de möter både i undervisningen i sina karaktärsämnen och senare i sitt 
blivande yrke och som de i vissa sammanhang måste kunna beräkna. Både bords- och 
kylrumsuppgiften handlar om att organisera ett utrymme och de tidigare nämnda 
mekanismerna kan urskiljas även här.  
 
 
 
 
Tabell 2: Analys av de större infärgade uppgifter som observerats. 

Uppgift Matematiskt innehåll Karaktärsämnes- 
mässigt innehåll 

Boundary objects 

Boundary crossings 

Alkohol  
(bilaga B) 

- volymberäkningar 
- kombinera olika kända 

volymer för att hitta en 
okänd 

- enhetsomvandling 
- beräkningar i flera steg 
- tolkning av tabell 
- procentberäkning 
- förstå begreppet 

volymprocent 
- promilleberäkning 
- jämförande analys 
- problemlösning 
- rimlighet 
 
 
 

- hur mycket fylls de olika 
glasen 

- hur stor volym dryck 
behövs för ett glas 
vin/öl/sprit  

- enhetsomvandling 
- kunna läsa av tabeller 
- förstå begreppet 

volymprocent 
- förstå att alkohol påverkar 

gäster olika 
- förstå begreppet promille 

i alkohol- sammanhang 
- rimlighet 

Boundary objects: 
• volymberäkningar och 

enhetsomvandlingar 
• promilleberäkning 
• problemlösning 
 

Boundary crossings: 
• beräkna den optimala 

volymen 
• förståelse av 

promillebegreppet i relation 
till effekten av alkoholintag 
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Uppgift Matematiskt innehåll Karaktärsämnes- 
mässigt innehåll 

Boundary objects 

Boundary crossings 

Bord 
(bilaga C) 

- bestämma längden av en 
diagonal i en 
sexhörning/cirkel 

- beräkning av totalt antal 
bord 

- se skillnader mellan area 
av cirkel och rektangel 

- jämföra hur  
- problemlösning 
- rimlighet 

- använda praktisk 
erfarenhet från tidigare 
lektioner till teoretisk 
uppgift. 

- beräkning av antalet bord 
- förstå hur olika typer av 

bord påverkar möblering 
och servering 

- avståndsbedömning vid 
dukning och servering 

- rimlighet 

Boundary objects: 
• beräkning av antal bord 
• placering av bord 
• problemlösning 
 

Boundary crossings: 
• teoretisk beräkning kontra 

praktisk uppskattning av 
antal bord hur de kan 
placeras 

Kylrum 
(bilaga D) 

- anpassa hyllor på ett 
lämpligt sätt med de mått 
som getts 

- beräkna hur 
konditorikartonger fyller 
hyllplanen 

- ta hänsyn till att 
kartongernas och 
hyllplanens mått styr  

  beräkningar  
- problemlösning 
- rimlighet 

- anpassa hyllor efter hur 
kylrummet ska användas 

- placera konditorikartonger 
på ett lämpligt sätt på 
hyllplanen 

- ta hänsyn till innehållet 
för hur man placerar 
kartongerna på hyllorna 

- rimlighet 

Boundary objects: 
• optimera placering av 

hyllor och kartonger 
• problemlösning 
 

Boundary crossings: 
• teoretisk beräkning kontra 

praktisk användning av 
kylrum 

 

6.2 Gruppuppgifter 
 
Fokus för denna del av undersökningen var att hitta avsnitt i elevernas lösningar av 
gruppuppgifterna där vi såg intentioner som kan tolkas som boundary crossing (Venkat 
& Winter, 2015). Elevernas initiala angrepp på alla tre uppgifterna var från matematisk 
horisont. Beroende på hur nära uppgiften liknande uppgifter de utfört inom 
karaktärsämnen vidgade eleverna problemlösningsmetoden bort från det rent 
matematiska mot karaktärsämnet för att sedan sammanlänka de båda till vad som kan 
tolkas som en boundary crossing. 
 
I flera av grupperna är det en person som dominerar samtalet (D) och ofta en som sitter 
ganska tyst (T) under hela observationen, detta trots att den tysta personen tidigare visat 
på god problemlösningsförmåga. Elever som inte varit uttalat dominanta eller tysta har vi 
valt att kalla för A, B eller C. Eventuella lärarkommentarer betecknas L.  
 
Om den dominante eleven har öppnat upp då en icke-dominant elev kommit med förslag 
präglar det den fortsatta problemlösningsprocessen positivt och hela gruppen blir mer 
involverad, vilket ökar samarbetet och gruppen visar på en större förståelse för de 
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samband som finns mellan matematik och karaktärsämne. Då utvecklas konfrontationen 
och fördjupar den gemensamma kunskapen.  
 
Om däremot en av de elever som inte dominerar samtalet försöker ställa frågor till, eller 
utveckla tankegångar kring, det som den i samtalet dominante eleven sagt och inte får 
gehör för det stryps konfrontationen i sin linda och vidareutveckling av kunskaper 
försvåras och därmed sker inte den dialog och det samarbete som krävs för att 
transformation mot djupare kunskap ska ske.  
 
Två av observationsgrupperna hade inte någon tydlig fördelning mellan dominant/icke 
dominant elev. Den som dominerar samtalet blir också den som styr hur uppgiften ska 
lösas. I några fall är den dominanta eleven en som har störst matematisk förmåga och 
därför leder in lösningen på en gångbar väg. I andra fall var det en annan elev som tog 
den dominerande rollen i samtalet och då fick gruppen pröva flera sätt att lösa innan de 
fann en gångbar väg.  
 
Om en icke dominant elev kom med relevanta förslag kunde det bemötas olika, i vissa 
fall accepterades förslaget och i andra fall avfärdades förslaget direkt av den dominante 
så att konfrontationen matematik-kärnämne/yrkeskunskap inte leder till ökat samarbete 
kring de gemensamma inslagen, boundary objects.  
 

6.2.1 Alkoholuppgift 
 
Då eleverna beräknar volymen av dricksglas genom att mäta glasen med linjal och sedan 
bestämma alkoholhalten i blodet (bilaga B) är det en uppgift som inte egentligen kräver 
specifika kunskaper i karaktärsämnena, mer än hur mycket ett glas fylls. Det gick dock 
att lösa volymberäkningen på karaktärsämnesvis genom att använda mätglas och 
undersöka hur mycket dryck som hälls i glaset, eftersom mätglas och vattenkran fanns 
tillgängligt i klassrummet, men det var det ingen grupp som gjorde. Eleverna angriper 
uppgiften snarare som att den endast kräver vissa matematikkunskaper, till exempel 
volymberäkningar och formelberäkningar. Här tar eleverna tag i uppgiften genom att 
försöka avgöra vilken typ av volym det handlar om; halvklot, cylinder eller kon.  

A: “Volymen är ju hela glaset, men alkoholen är ju hur mycket man fyller.”  
B: “Tänk på att man inte fyller helt.” 

och i en annan grupp: 
C: “Man fyller ju inte vinglaset mer än hit (eleven pekar på glaset ) alltså är det 

mer en kon än en cylinder.” 
 
Eleverna jämför mätning i glaset med mätning utanpå och upptäcker att linjalen inte når 
ända ner till botten. Då bestämmer de att de måste använda utanpå-måttet för sina 
beräkningar. Alla grupperna valde den enklaste utvägen vid val av geometrisk form 
genom att endast välja en form på respektive glas, inte en kombination av till exempel en 
kon och en cylinder.  

D: “Vi tar en kon för det är enklast” 
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Här uppstår en viss konfrontation då glasets volym ställs mot vätskans volym men den 
önskade transformationen påbörjas endast. För att transformationen ska drivas vidare så 
behöver eleverna utveckla förmågan att använda olika metoder vid beräkning av volym. 
 
Den eventuella konfrontation som vi antog vara möjlig i samband med 
enhetsomvandlingen kubikcentimeter kontra milliliter kunde vi inte se i dessa 
observationer. Transformation har skett vid tidigare erfarenheter av enhetsomvandling 
vilket gör att att den efterfrågade hybriden redan kristalliserats fram i form av verktyg för 
enhetsomvandling, då flera av de karaktärsnära övningarna eleverna arbetat med under 
matematikkursen fokuserat på det. 
 
Eleverna hade lite svårare då de skulle beräkna antalet gram ren alkohol i drycken och 
den svåraste delen rent matematiskt var att beräkna promillehalten hos den som antogs 
dricka. De fastnar vid beräkning av promille i blodet utifrån de uppgifter de fått.  

D: “Vad är promillehalt?” 
T: “Är inte det en tusendel, så här i blodet?”  
D: “Beräkna promillehalten. 4,5 gånger 0,001? Alltså?”  

Tystnad uppstod medan de funderade. 
A: “Beräkna promillehalten i din kropp??”  
D: “Ja, men frågan är ju hur vi ska räkna ut det. Ska man ta sin egen vikt gånger 

0,55, men hur går man vidare därifrån?”  
A: “Om vi skriver upp det kanske vi ser nå’t så vi kan gå vidare.” 

Eleverna prövar olika sätt att lösa problemet och diskuterar hur de bör gå tillväga och 
vilka svar som kan vara rimliga.  

D: “Men kolla här!!! 55% tar upp alkohol… nej, det blir samma för alla. Jag testar mig 
bara fram…”  

Två av eleverna, den dominanta och den tysta, räknar på miniräknaren och den tredje 
sitter bara och tittar.  

D: “Jag kan det! För att få grammen för varje kropp. Du tar 4,5 delat med 
kroppsvikten så får du ut ett svar. Gångra det med 45 så får du hur mycket 
gram som finns kvar i kroppen. Så tar du det delat med tusen så får du fram 
promillen. Alltså 0,28 promille. Det låter ju rimligt.”  

A: “Hur har du gjort här?”  
D: “Bra fråga, vad sa jag… Varför skrev jag inte ner det för?”  

En elevkommentar sammanfattar promilleberäkningarna i samtliga grupper: 
B: “Det är svårt det här med promille. Vi vet inte alls…” 

Här hade eleverna problem trots att läraren tillfrågades om vad promille var och vilka 
uppgifter de skulle jämföra med varandra.  
 
Elevernas svårigheter att beräkna promille leder till slut fram till att de frågar läraren hur 
de ska göra för att genomföra den delen av uppgiften. Läraren stöttar eleverna till viss del 
för att de ska komma vidare i sina beräkningar och trots att konfrontationer inleds så 
kommer de inte vidare i transformationen eftersom de saknar verktyg i den verktygslåda 
som Hattie m.fl. (2017) beskriver. I det här situationen saknar de begreppsförståelse kring 
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relationen mellan begreppen procent och promille samt när det gäller metoder att beräkna 
detta har flera av eleverna “slöa verktyg” då de föredrar att räkna via en procent. 
 
Sättet att testa sig fram leder därför inte till önskad boundary crossing. Det här är inte 
uträkningar som krävs för att eleverna ska kunna göra sitt framtida yrke men det ger en 
ökad förståelse för hur alkoholkonsumtion påverkar kroppen vilket de behöver kunna i 
yrket. 
 

6.2.2 Bordsuppgift 
 
Bordsuppgiften (bilaga C) är av mer praktisk karaktär. Den bygger på att eleverna måste 
förbereda ett rum genom att möblera det med önskade förutsättningar. I bordsuppgiften 
ska de placera ut bord för en kommande servering. I uppgiften har de inte tillgång till 
lokalen i förväg utan de måste hitta en optimal placering “på pappret”. De har uppgifter 
kring rummets storlek, bordens utseende och storlek samt, av serveringsskäl, önskade 
avstånd mellan bord-bord och bord-vägg. Eleverna ska börja med att avgöra bordens mått. 
 
Alla grupper angriper problemet genom att beräkna omkrets och area på borden trots att 
detta inte har betydelse för uppgiften. Den slutsats vi kan dra är att det är självklart för 
eleverna att omkrets eller area ska användas då plana geometriska figurer dyker upp i en 
matematikuppgift. Först då de inser att de inte har användning av detta kommer de vidare 
i lösningen av uppgiften. 
 
Även i denna uppgift spelar elevernas matematikkunskaper roll i hur de senare beräknar 
diametern. En markant skillnad är då läraren endast är observatör eller finns med och 
guidar eleverna. Den guidande läraren leder eleverna vidare så de ser kopplingen mellan 
den teoretiska beräkningen och den praktiska lösningen. För dessa grupper blir avstånden 
realistiska medan grupper utan guidande lärare oftare tappar den realistiska kontexten.  
 
 
Grupperna betraktade bordsuppgiften som en ren matematikuppgift och inte ens de 
grupper som hade en guidande lärare gjorde uppgiften till sin egen genom att visualisera 
en verklig situation. Vår intention var att uppgiften skulle leda till att eleverna gjorde 
kopplingar mellan teori och verklighet (karaktärsämnet) när det gäller teoretisk beräkning 
Kontra praktisk uppskattning, uppgiftens boundary crossing, men det kan vi inte se i våra 
observationer.  
 
Det närmaste vi kan se detta är i en av grupperna där vi kan ana begynnande 
transformation då de valde att skala ner en meter till en centimeter och sedan rita rum 
med bord på ett rutat papper där de tar hänsyn till uppgiftens alla delar. Dock håller de 
sig inom det matematiska aktivitetssystemet och relaterar inte måtten till en 
verklighetskontext, vilket hade varit nödvändigt för att transformationen ska 
vidareutvecklas. 
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Det runda bordet har eleverna svårt att beräkna måtten på. I en grupp som beräknar 
omkretsen av det runda bordet använder den, i ett senare skede, som en diameter på 3,76 
meter. Den tysta eleven försöker protestera: 

T: “Men det här var väl i centimeter?”  
D: “Ja”  
T: “Men då är ju ett bord ett helt rum, det går ju inte, i omkrets, eller tänker jag 
helt...”  
D: “Det där är centimeter. Det där är meter.” (Pekar på pappret) 
A: “Men hur många centimeter går det på en meter. Hundra, eller?”  
D: “Ja, 3,7 meter!” (Angående bordets diameter) 
T: “Jag tänkte fel.”  

Då de inte får ihop det uttrycker den dominanta eleven: 
D: “Den här uppgiften är helt efterbliven!” 

Här hindrar den dominante eleven önskad transfrontation mellan matematik och 
verklighet då hen inte öppnar upp för verklighetskontexten.  
 
Eleverna prövar på nytt men har svårt att komma vidare i sitt samarbete med 
problemlösningsuppgiften. När de inte kommer på hur de ska gå vidare sitter hela gruppen 
tyst. Så småningom hämtas läraren (L) för att eleverna vill ha hjälp med fortsättningen. 

L: “Vilka mått har ni tagit reda på då?”  
D: “Area och diameter”  
L: “Kan ni använda dom måtten på något sätt då? Vad är till exempel diametern?”  
A: “Men är inte den däremellan hur bred bordet är?” (Eleven ritar ut diametern på 

det  runda bordet i uppgiften.) 
T: “Ja…” (Eleven blir avbruten) 
D: “Diametern menar du? Diametern är därifrån över dit.” (Pekar på pappret.) 
T: “Vad var diametern då?” 
D: “Men vi måste veta diametern först!” 
A: “Hur ska vi veta det då? Det går ju inte!” 
D: “En sån är ju typ ett halvt runt bord ju.” (Pekar på en 60 cm-sträcka i 

hexagonen.) 
A: “Då är det radien ju, då är den sextio typ.” 
D: “Då är diametern ungefär 120.” 
L: “Försök jobba vidare med det. Försök rita figur.” 
A: “Det lättaste är att rita, egentligen” 

 
Alla grupperna rritar så småningom upp rummet som en rektangel på rutat papper, med 
skiftande noggrannhet, och försöker sedan placera ut borden med de mått de beräknat i 
förhållande till rutorna på pappret. Här tar en grupp inte hänsyn sina beräknade mått på 
borden och ritar ut dem på måfå, så stora som de tror att de är i förhållande till rummets 
mått.  

D: “Det är ju bara hur man ska möblera borden. Det är bara det dom vill ha. Då är 
det ju bara att sätta tre bord på en längd, två på den andra och sen två i mitten. 
Så, då har vi fått dit sju bord. Då har vi möblerat och det är två meter från 
varandra.”...”Hur ska vi motivera det?”  
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B: “Vet inte.”  
D: “Det är enklast då för då är det på runt två meter på varje bord.”  

 
En grupp placerar ut borden längs väggarna. Den tredje eleven ifrågasätter: 

A: “Men det står ju två meter från bord eller vägg.” 
Får då mothugg av de båda andra i gruppen: 

D: “Precis, eller vägg, alltså behöver vi bara välja det ena, vilket vi vill.”  
T: “Just de’, eller vägg.”  

Vilket gör att alla bord placeras ut längs väggarna utan tanke på att serveringspersonal 
ska kunna göra sitt jobb.  
 
Grupperna jämför inte någon gång under observationen sina resultat med den verkliga 
serverings-situationen två dagar tidigare. De enda elevkommenterarer kopplat till 
verkliga situationer: 

A: “Dom vill bara ha det i verkligheten, men verkligheten är att man inte fattar ett 
skit”  

En annan elev säger: 
D: “Motivera ditt svar…? Det går ju inte skriva på ett papper hur, man behöver 

göra det i verkligheten.”  
B: “Gör det i verkligheten, då ska du få se på motivation för det här”  

 
Här kan noteras att eleverna två dagar tidigare hade genomfört detta praktiskt i samband 
med sin serveringskurs, men inte kopplat till matematikkursen. FitzSimons och Wedge 
(2007) menar att när matematiken används som ett verktyg i en konkret situation formas 
den till en yrkeskompetens. Detta är dock inte fallet i bordsuppgiften då eleverna 
särskiljer matematiken från kontexten.  
 
6.2.3 Kylrumsuppgift 
 
När det kom till kylrumsuppgiften (bilaga D) var det ingen grupp som började med att 
beräkna omkrets, area eller volym på rum och hyllor. Nu är det längdmåtten som gäller. 
En grupp uttrycker: 

A: “Höjden är onödig”  
Eleverna tolkar de alternativa hyllornas längd och bredd, jämför med kylrummets mått 
och placerar ut hyllor. De samtalar om vikten att kunna komma in med en vagn mellan 
hyllorna:  

B: “Precis som vi gör på karaktärsämneslektionerna.”  
De kommer fram till att de måste sätta de smalare hyllorna längs sidorna, annars går det 
inte komma in med en vagn. Däremot får den breda hyllan plats längst in i kylrummet 
och det blir ändå 26 centimeter kvar närmast dörren.  
 
Här syns att eleverna har format koppling mellan de båda aktivitetssystemen. De kan 
genom sina kunskaper inom karaktärsämnet snabbt avgöra vilka moment som är 
avgörande för att kunna lösa uppgiften, vilket gör fortsatt problemlösning lättare. 
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Transformation av kunskaper sker och eleverna kan implementera det de lärt sig på 
karaktärsämnet i lösningen av uppgiften. 
 
En annan grupp diskuterade huruvida det var möjligt att komma förbi om hyllorna stod 
med kortsidan mot kylrummets långsida. Efter många skratt då de demonstrerade för 
varandra hur de skulle balansera tårtkartonger kom de fram till att det inte var någon 
lyckad lösning på möbleringen. De beräknar sedan vilka hyllor som gör att kylrummet 
kan fungera optimalt utifrån karaktärsämnets direktiv. 
 
Även denna grupp angriper matematikproblemet genom att applicera de kunskaper de har 
kring kylrumsanvändning i praktiken. Transformationen är ett faktum då eleverna 
reflekterat klart över hur ett kylrum måste kunna användas, påverkar det deras val av 
möblering. Den hybrid som eleverna skapat i sin kunskapsutveckling gör att de smidigt 
kan vandra mellan de olika verkasmhetssystemen utan att hindras i sin 
problemlösningstanke. 
 
Eleverna börjar sedan att tillsammans räkna ut hur de ska placera de femtio stora 
tårtkartongerna: 

A: “Kan man ha tårtkartongerna i bredd?”  
B: “...420..., men tårtkartongen är 22...”  
A: “På den längst in går det”  
B: “...sex tårtor…”  
A: “Två rader på den djupa, blir tolv per hyllplan. 12 gånger 4 är 48. Alltså två    
       tårtor någon annanstans.”  

 
Rena matematiska beräkningar inleder den här delen av problemlösningsfasen, hur 
tårtkartongena ska placeras. Men de övergår sedan självmant till riktlinjer från 
karaktärsämnet om huruvida kartongerna med bakverk får ställas ovanpå varandra:  

D: “Hur höga är kartongerna?”  
C: “10 cm”  
D: “Höjden är relevant. Hur mycket är det mellan hyllplanen?”  
C: “Man kan ju inte stapla tårtor.”  
D: “Man får ju inte ha nånting på en tårta. Då spelar det ju ingen roll hur höga 

hyllplanen är.”  
Här är är det tydligt att de är väldigt styrda av hur det går till i skolans bageri. Inga 
kartonger får stå i dubbla lager. Detta tyder även här på att aktivitetssystemen samverkar 
på ett tillfredsställande sätt, fast de behåller sin särart. Att vi inte ser hur hybriden 
kristalliseras fram till nya rutiner som vävs in i verksamheten går i linje med det 
Akkerman och Bakker (2011) beskriver om att kristallisationsprocessen är svår att följa.  
 
En annan grupp går mer praktiskt till väga. De markerar hyllornas mått på klassrummets 
whiteboard. Klipper ut kartongernas bottenyta och testar sig fram genom att undersöka 
hur många kartongbottnar som får plats bredvid varandra på de olika hyllplanen. Den här 
gruppen tar inte upp frågan om att stapla kartonger på varandra. 
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Denna grupp har bytt aktivitetssystem, från matematik till karaktärsämne. 
Transformationen uteblir därför. Men samtidigt har de visat på förmågan att växla mellan 
systemen eftersom de i matematikklassrummet, med en uppgift från matematikläraren, 
ändå lämnar det matematiska och övergår till hur problemet skulle lösa praktiskt i 
karaktärsämnet. Detta kan också betraktas som en transformation men av ett lite annat 
slag. 
 
De tar även upp om kartonger får sticka ut utanför hyllkanten.  

A: “Två centimeter kan de sticka ut utan att de ramlar.”  
Sen börjar de placera ut de två mindre förpackningsvarianterna.  

B: “Vi fyller den ena (hyllan) med små och den andra med större.”  
De upptäcker att det blir ytor över på hyllplanen om de bara har en sorts kartong. 

A: “Går det fylla ut hålrummen på nåt sätt?”  
och 

B: “Kan vi få in två småförpackningar i hålrummen?”  
Då börjar de blanda de olika förpackningarna på hyllplanen för att hitta en bättre 
placering. De inser att hyllornas hörnstolpar kommer i vägen för att låta kartongerna 
sticka ut på kortsidorna. Bestämmer sig till sist för att kartongerna kan sticka ut tre 
centimeter på långsidorna. 

D: “Kommer inte att ramla, om man inte går in i dem.”  
C: “Men om man tänker går ju inte tårtan ut i kanten.”  

 
Gruppen fortsätter genom att se uppgiften från karaktärsämnesperspektiv. Hur stadigt 
kartongerna står beroende på innehållet och dess placering. Men när sammanställningen 
ska göras måste de på nytt ta på sig tillbaka över boundary crossing till matematiken. Då 
uppstår en konfrontation i samband med att de upptäcker vikten av matematisk struktur 
för problemlösning.  
 
När de ska göra en sammanställning har en grupp lite svårt att hitta var de skrev ner det 
slutgiltiga antalet kartonger av olika slag.  

B: “Var räknade vi tårtorna?”  
A: “Räknade vi tårtor?”  

Efter en stunds letande på pappret. 
A: “Ja här… Det får plats 51 tårtor och det är över ½ mm (fast de menar cm). Då 

blir det fler tårtor.”  
Det slutar med att de får in 56 stora tårtor. 
 
Genom att eleverna under arbetets gång övergav det matematiska aktivitetssystemet och 
övergick helt till det karaktärsnära har de svårt att hitta tillbaka. Konfrontationen som 
uppstår ligger i att matematiken har en rigid struktur som tydligt presenterar 
problemlösning, steg för steg, medan inom karaktärsämnet har en lösare struktur där 
fokus ligger på svaret. Detta gör att de har svårt att följa sin lösning och att de i slutändan 
ändrar svaret utan att kontrollera om det nya antalet tårtor stämmer med mängden av de 
andra kartongstorlekarna. Denna kontroll hade varit ett tecken på att de sett kopplingen 
mellan aktivitetssystemen, en hybrid, genom att de strukturerat upp sina beräkningar för 
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att se om det nya svaret är korrekt i förhållande till det praktiska - hur kartongerna kan 
placeras. Var det möjligt att summan av de överblivna centimetrarna kunde placeras på 
hyllorna så att fler tårtor fick plats, eller utspridda på så sätt att det bara blev tom hyllyta? 
 
Eleverna drar naturligt paralleller med karaktärsämnets praktiska delar då de exempelvis 
ritar upp och placerar ut kartonger istället för att bara räkna. Här märks från början en 
tydligare boundary crossing. Vi ser hur den matematiska biten och det praktiska 
utförandet får samverka och eleverna lyckas lösa uppgiften på ett konstruktivt sätt så att 
de förmågor skolverket efterfrågar, i både matematik och karaktärsämne, utvecklas 
genom att hybrider utvecklats. Boundary crossing kan leda till att elever inte stannar inom 
en given kontext, ett aktivitetssystem, utan överbryggar gränsen och utvecklas inom båda 
områdena (Havnes, 2007).  
 
 
6.3 Kunskapsdiagnos 
 
Den första kunskapsdiagnosen genomfördes direkt i starten av kursen, den andra 
skolveckan. Den andra diagnosen genomfördes 27 veckor senare, inklusive fyra 
lovveckor. Under den tiden hade kursens innehåll genomförts genom att eleverna fått 
arbeta med både större och mindre uppgifter, alla färgade av karaktärsämnena. 
Uppgifterna var utformade utifrån de önskemål som lärare och branschfolk angett. 
 
Eftersom det inte var exakt samma prov beräknades hur många procent av totala poängen 
på varje beygsnivå som eleven klarade för att få ett jämförelsetal. Sedan jämförde vi 
procentsatserna för att se hur elevernas resultat förändrats. 
 
 
 
Tabell 3: Förändring i kunskapsnivån 
utifrån initial kunskapsdiagnos och 
kunskapsdiagnos genomförd efter 6,5 
månader. 
 

Kunskapsnivå Totalt 

Lägre 27% 

Oförändrad 8% 

Förbättrad 65% 

 
 
Av de som höjt sig har de flesta eleverna stannat inom samma betygsnivå, till exempel 
har en elev ökat från att visa godkända kunskaper på 11% av E-nivån till 32%, men eleven 
når trots denna markanta höjning av kunskapsnivån ändå inte godkänd nivå på kursen. 
(På nationella prov i Matematik 1a ligger gränsen för betyget godkänt kring 60% av totala 
antalet E-poäng.) En annan elev går från 33% av E-nivå till 86%, men på C-nivå sjunker 
resultatet något.  
 
Bland de elever som ligger på samma kunskapsnivå finns framför allt en som sticker ut. 
Eleven hade i stort sett alla rätt på båda diagnoserna. 
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De elever som minskar sin resultatnivå är elever som redan på första diagnosen ligger på 
en nivå långt under nivån för godkänt och därför inte har nödvändiga grundkunskaper för 
att arbeta övergripande, det saknas verktyg i verktygslådan (Hattie, 2017). Om man som 
eleven uttrycker i bordsuppgiften “fattar inte ett skit” har saknas antagligen flera verktyg. 
 
När det gällde provets infärgade uppgifter var det 38% som fler än hälften av eleverna 
svarade på någorlunda korrekt (vissa räknefel kunde förekomma). Jämförs det med de 
icke-infärgade uppgifterna var det 57% som fler än hälften av eleverna besvarade 
någorlunda korrekt. Den uppgift som flest elever (83%) besvarade var dock en infärgad 
uppgift. 20% av de infärgade uppgifterna var det ingen elev som besvarade någorlunda 
korrekt, en av dessa var en uppgift på A-nivå.  
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7 Diskussion 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur arbete med uppgifter infärgade av 
karaktärsämnen påverkar elevernas sätt att angripa matematiska problem och på så sätt få 
en inblick i deras förståelse för matematik och om de kopplar kunskaper i matematik till 
kommande yrkesliv, samt se hur elevernas kunskapsnivå påverkas vid detta arbetssätt. Då 
uppgiften utgår ifrån delar av karaktärsämnet som eleverna redan gjort till sin egen 
kunskap blir kopplingen mellan matematik och karaktärsämne tydligare för dem och 
infärgningen av  uppgifterna förstärker kunskapsutvecklingen i såväl matematik som 
karaktärsämne. 
 

7.1 Metoddiskussion 
 
En induktiv kvalitativ metod användes till huvuddelen av studien. Studiens fokus var att 
observera hur elever angriper karaktärsnära problem i matematik.  
 
Vi valde att använda en vidareutveckling av Engeströms (2005; 2015) aktivitetsteori som 
bygger på Star och Griesemers (1989) forskning kring samarbete mellan olika 
aktivitetssystem. Det är en etablerad metod att undersöka hur verksamheter fungerar 
tillsammans kring ett objekt och samtidigt ta hänsyn till aktivitetssystemens egna 
komplexitet. En begränsning för oss som forskande matematiklärare är att vi själva utgår 
ifrån matematikämnets aktivitetssystem (Venkat & Winter, 2015). Det gör att vi 
integrerar karaktärsämnet i matematiken snarare än att vi integrerar dem med varandra.  
 
Observationerna hade lite olika karaktär bland annat för att elevgrupperna är olika stora 
och lärarens eventuella delaktighet varierar. Elevgrupperna bestod av två eller tre elever. 
Här kunde vi tydligt se hur de grupper som hade tre elever ofta styrdes av en dominant 
elev som påverkade det angreppssätt som gruppen använde vid problemlösningen. 
Grupper som bestod av endast två elever utvecklade en bättre dynamik. När det gäller 
lärarens delaktighet kunde vi se att i vissa observationer var det nödvändigt att läraren 
fanns som en aktiv part för att eleverna skulle komma vidare med uppgiften. Ett sätt som 
hade kunnat förbättra observationsresultatet hade varit att observera undervisningen 
kontinuerligt under längre tid. Då hade den transformation som sker i elevernas 
kunskapsutveckling framkommit på ett tydligare sätt och förhoppningsvis hade vi då sett 
fler sätt att angripa problemuppgifterna. Om observationerna hade genomförts i klassrum 
präglade av karaktärsämnet, istället för matematikklassrum, hade kanske även då 
elevernas angreppssätt av uppgifterna förändrats.  
 
Till kunskapsdiagnoserna användes gamla nationella prov som inspiration (Primgruppen, 
2012). Nationella prov är utformade för att visa på elevens kunskap på hela det centrala 
innehållet för matematikkursen. Genom att utgå från nationella prov kan eventuell 
progression, när det gäller elevernas kunskapsnivå på kursens innehåll, studeras. En 
nackdel med de nationella proven är att cirka en tredjedel av uppgifterna saknar inramning 
av en kontext vilket gör att de endast visar på matematiska färdigheter. Eftersom samma 
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nationella prov används på alla yrkesprogram blir uppgifter med karaktärsnära kontext 
få, 10-15% beroende på vilket program eleven tillhör. På dessa grunder valde vi därför 
att formulera egna karaktärsnära uppgifter med inspiration från nationella prov. Endast 
ett nationellt prov för Matematik 1a-kursen (Primgruppen, 2012, vt 2012) var offentligt 
när undersökningen genomfördes vilket gjorde att diagnosens uppgifter inspirerades av 
sekretessbelagda prov, därför kan inte den andra diagnosen offentliggöras.  
 
 
7.2 Koppling matematik-karaktärsämne 
 
Mycket av Matematik 1a-kursens centrala innehåll kan innefattas i branschfolkets 
önskemål om innehåll, här dyker många boundary object upp. Men det blir lätt att vissa 
delar tar överhanden, att matematiken kommer i andra hand (Lindberg, 2003). Här är det 
viktigt att matematiklärare inte tappar bort vilka mål som finns i matematikkursen. Allt 
kanske inte går att arbeta med ur ett karaktärsämnesperspektiv, speciellt inte om man vill 
få det i verklighetstrogna beräkningar. 
 
Stora delar av kursen täcks men vissa delar, som erfarna matematiklärare vet är svåra för 
många elever, till exempel beräkningar av sannolikheter, statistiska lägesmått m.m. är 
svårare att se som boundary objects. Däremot går det utan problem att få med många 
procentberäkningar i både näringsinnehåll och ekonomi trots att det under det centrala 
innehållet “Samband och förändring” inte nämns att det ska färgas av karaktärsämnena. 
 
Det kan vara värt att notera att flera elever var osäkra kring detta arbetssätt vid kursens 
början. De saknade tryggheten av att ha en lärobok att arbeta enskilt i, så de visste att de 
berört allt de måste kunna inför avslutande nationella provet. De ansåg att de lättare kunde 
se vilka delar av kursen som arbetats med och vilka som ligger framför, samt vilka 
metoder som de olika uppgifterna ska lösas med. Några av dessa elever fortsatte att prata 
om att de ville jobba utifrån lärobok medan andra mer och mer uppskattade att arbeta i 
grupper och inte alltid få en given lösningsmetod utan använda de kunskaper de har för 
att finna egna lösningsförslag. 
 
Då observationerna genomfördes hade eleverna arbetat med karaktärsämnesnära större 
gruppuppgifter vid flera tillfällen. Arbetssättet var alltså inte nytt för eleverna. För de 
grupper som inte hade en stöttande lärare med under hela fasen då de arbetade med 
uppgiften, bara en observatör, blev den stora skillnaden att ingen utanför gruppen kom 
med kommentarer hur de skulle gå vidare. Detta gjorde att vissa elever gav upp då 
konfrontation uppstod. De behövde hjälp att koppla ihop matematik med praktik. 
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7.3 Gruppuppgift 
 
I vår undersökning ser vi en skillnad i hur eleverna angriper de olika uppgifterna. Flera 
elever påpekar att om de fått lösa dem i praktiken skulle det inte vara några större problem 
men i en teoretisk kontext har de svårare att göra den praktiska analysen av vilka 
beräkningar som behöver göras för att lösa problemet. Flera grupper börjar med rent 
matematiska beräkningar som de inte har någon direkt användning av för lösningen av 
uppgiften. I vissa fall ser de samband men tar inte alltid hänsyn till dem.  
 
Eleverna har en tendens att trots kontexten till att börja med se problemen som rent 
matematiska. Vissa elever “viftar bort” frågor kring rimlighet och huruvida deras lösning 
skulle fungera i praktiken. Detta kan bero på att de löser dem på en matematiklektion. 
Kanske hade de löst det på ett annat sätt om de hade varit på en arbetsplats där resultatet 
skulle omsättas i praktiken, eller så hade det räckt att de fått uppgiften på en lektion i ett 
karaktärsämne för att kontexten skulle uppvärderas i deras lösning. Detta visar på vikten 
att det finns lärare med då eleverna löser dessa uppgifter för att guida dem och lyfta dessa 
aspekter, annars finns en risk att transformationen uteblir. Detta blev tydligt i de grupper 
där läraren endast fungerade som observatör och eleverna löste uppgiften mer eller 
mindre på egen hand. 
 
Alkoholuppgiften angriper de rent matematiskt och ingen av grupperna visar på någon 
större transformation mellan aktivitetssystemen. Antingen har den väntade 
transformationen skett i tidigare skede i kursen eller så uppstår endast konfrontationen 
men ingen hybrid kristalliseras.  
 
I klassrummen där de arbetade med alkoholuppgiften fanns det tillgång till vattenkran 
och mätglas men eleverna nämner inte någon gång att de skulle mäta volymen praktiskt. 
 
Eleverna säger att något är svårt, till exempel promilleberäkningar, men de sätter inte ord 
på varför det är svårt. De klarar av procentberäkningar men promille är för ovant för att 
de tryggt ska handskas med dess beräkningar, trots att det är beräkningar med samma 
metod. 
 
Bordsuppgiften är den uppgift som ligger i transformationsstadiet. Här ser vi hur eleverna 
om och om igen konfronteras med kopplingen mellan matematik och karaktärsämne 
(Akkerman & Bakker, 2011; Goos & Bennison, 2017). Däremot är det inte någon tydlig 
utkristallisering av någon hybrid som skapar bryggan mellan de olika aktivitetssystemen. 
 
Om de skulle löst bordsuppgiften i karaktärsämnet skulle de kunna mäta befintliga bord 
istället för att behöva räkna ut deras mått. Då skulle full integrering, så kallad infärgning, 
av matematikundervisningen ske i samband med undervisningen i karktärsämnena 
(Andersson, 1994; Persson, 2011; Rudhe, 1996). Detta kan leda till att matematiken inte 
separeras från verkliga situationer.  
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Kylrumsuppgiften är den uppgift där vi tydligast kan se transformationen mellan 
aktivitetssystemen. Eleverna har i sin kunskapsutveckling kristalliserat en hybrid som gör 
att de smidigt kan vandra mellan aktivitetssystemen utan att problemlösningen hindras 
(Akkerman & Bakker, 2011; Venkat & Winter, 2015). Eftersom eleverna känner sig 
bekväma med kontexten blir transformationen mellan matematik och karaktärsämne inte 
lika svår för dem. 
 
När det gäller det matematiska innehållet i elevernas lösningar tar de upp det som de 
känner sig förtrogna med; diameter, omkrets, area, endast en typ av volym vid beräkning 
av dricksglas etc. De utmanas inte av kontexten till att utveckla sina lösningar på ett mer 
komplext plan. Här var tanken att kontexten skulle locka till nyfikenhet och att eleverna 
skulle se de samband som gör att de är väl förberedda för yrkeslivet. Man ser dock att 
kylrumsuppgiften lockar eleverna till flest direkta reflektioner vad gäller hur det fungerar 
i samband med karaktärsämnesundervisningen. Detta kan bero på att eleverna i stort sett 
varje vecka fyllt ett kylrum i de praktiska karaktärsämnena och därför har detta satt sig 
som en del av verktygslådan de plockar ur då de löser uppgifter. 
 
När vi reflekterar över våra uppgifter så ser vi att eleverna möjligen hade sett den 
praktiska kopplingen tydligare om vi hade haft en annan ordning på uppgifterna, till 
exempel om de gjort kylrumsuppgiften först så hade de kanske börjat rita direkt vid 
bordsuppgiften. 
 

7.4 Kunskapsdiagnos 
 
Resultaten på kunskapsdiagnoserna visar på att eleverna utvecklar sin matematiska 
förmåga med detta typ av arbetssätt. Dock vet vi inte hur elevernas kunskapsnivå ändrats 
om kursen genomförts på ett mer traditionellt sätt. Men att låta större karaktärsämnesnära 
uppgifter dominera undervisningen leder, åtminstone för de flesta elever, till en 
progression av matematikkunskaperna.  
 
En brist i jämförelsen av diagnoserna är att den första inte hade några infärgade uppgifter. 
Det gör att vi inte vet hur eleverna klarade denna typ av uppgifter innan gymnasiets 
matematik. Alltså skulle diskrepansen mellan fördiagnos och efterdiagnos kunna vara 
både större och mindre. 
 
Att de flesta elever höjer sin kunskapsnivå men stannar inom samma betygsnivå är något 
man känner igen från traditionell undervisning. Tyvärr kan elever dubblera,  och i vissa 
fall även trippla sin kunskapsnivå, till exempel som i vår undersökning öka från 11% till 
32% av E-nivån, och ändå inte nå ett högre betyg. Detta beror till viss del av skillnaden i 
karaktär hos de olika betygsstegen och att även om de får alla E-poäng inte alltid får 
tillräckligt många av högre karaktär för att nå ett högre betyg (Skolverket, 2011a). Denna 
typ av kunskapsförändring har skett hos oss men sker även inom traditionell 
undervisning. 
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7.5 Sammanfattning av resultatdiskussion 
 
Eftersom det bara är i kylrumsuppgiften vi kan se önskvärd boundary crossing är det svårt 
att dra några långtgående slutsatser av vår studie. Några saker har vi dock 
uppmärksammat: vikten av guidande lärare, än mer fördjupat samarbete mellan 
karaktärsämneslärare och matematiklärare samt att organisationen (skolan) styr vad som 
är möjligt. 
 
Läraren måste finnas med och guida eleverna under arbetets gång. På detta sätt får 
eleverna stöttning så de kommer vidare med uppgiften istället för att de tröttnar och ger 
upp. 
 
För att få denna typ av undervisning att fungera fullt ut måste elever ha en stabil 
matematisk kunskapsnivå då Matematik 1a-kursen börjar. Om elever saknar den 
verktygslåda som Hattie (2017) benämner som ytlärande kommer de inte kunna 
tillgodogöra sig djupare kunskap utifrån detta arbetssätt.  
 
Hoogland m.fl. (2009) drar slutsatsen att elever har så stark tendens att exkludera 
realistiska överväganden i problemlösningsuppgifter att kontextualiseringen av 
problemen inte är nog för att trigga deras vilja att lösa problemet. Klassrumskulturen styr 
bort eleverna från kontexten och de söker endast efter en snabb lösning som ger rätt svar. 
För att övervinna elevernas motvilja behövdes än mer realistiska uppgifter, till exempel 
att själva ta kontakt med företag för att få basinformationen till uppgiften som skulle lösas. 
Hoogland m.fl. nämner också hur tolkningen av ett och samma problem blir olika 
beroende på vilken sorts lektion eleven befinner sig på, till exempel matematik eller 
karaktärsämne. Detta såg vi tydligt i alkohol- och bordsuppgiften då eleverna kopplade 
bort den praktiska kontexten och försökte lösa uppgifterna utan att ta hänsyn till 
realistiska och rimliga ramar.  
 
7.6 Framtida forskning 
 
Eftersom det för de flesta elever som deltagit i denna studie är ett helt nytt sätt att arbeta 
med matematikundervisning är det svårt att dra några långtgående slutsatser av studien. 
Fler år av upprepad studie skulle behövas, så väl som utarbetande av bättre och mer 
genomtänkta problem. 
 
Studien är tänkt att genomföras i flera cykler men i vårt arbete hann endast en cykel 
genomföras (Andersson, 2008). Här skulle fler uppgifter behöva både utformas, enligt 
Palm (2009), och utvärderas för att kunna avgöra hur väl de korrelerar med både 
matematiska mål och yrkesmässig relevans. Utvärdering av uppgifterna ligger till grund 
för att revidera uppgifterna och förbättra designen. Hur eleverna angriper uppgifterna är 
viktigt att få med i denna process så att fler transformationer kan ske i elevernas 
kunskapsutveckling. 
 



    

42 

En frågeställning som väckts under studiens genomförande är hur “total infärgning” 
skulle påverka matematikkunskaperna, det vill säga om matematiken lästes i samarbete 
med karaktärsämnena genom att kontinuerligt vara en del då karaktärsämneslektionerna 
genomförs, kanske under både år 1 och år 2 på gymnasiet. Om matematikkursen skulle 
bäddas in i karaktärsämnena, men med en matematiklärare ansvarig och närvarande, 
skulle matematiken försvinna eller förstärkas? 
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Bilagor 
Bilaga A Examensmål Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
(Skolverket 2011) 
  
Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska 
eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom restaurang- och livsmedelssektorn, till 
exempel i restaurang, bageri och med färskvaror. 
  
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom de delar av restaurang- och livsmedelsbranschen 
där man arbetar nära kunderna med i första hand hantverksmässiga metoder, såväl traditionella som 
moderna. Den ska också utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i livsmedelsproduktion, 
matlagning och servering liksom deras kunskaper om måltiden som helhet. Måltiden som helhet är 
central i utbildningen eftersom de olika verksamhetsområdena samverkar för att skapa 
måltidsupplevelser. Oavsett om man till exempel bakar, arbetar i delikatessbutik eller på restaurang 
bidrar man till helheten. Utbildningen ska även ge kunskaper i arbetsmiljö, försäljning, service, 
hygien, näringslära, specialkoster och alkoholservering. 
  
Arbetet nära kunderna ställer krav på goda kunskaper i kommunikation och service. Utbildningen ska 
därför utveckla elevernas förmåga att bemöta kunder. Även kunskaper i exponering och skyltning av 
varor ska ingå i utbildningen. Kommunikation är en viktig del i ett fungerande lagarbete. Eftersom 
arbetet inom yrkesområdet i regel utförs av människor i samverkan ska utbildningen utveckla 
elevernas förmåga att samverka med andra, oavsett till exempel kön, kulturell bakgrund, ålder, 
position eller kompetens. Eleverna ska vidare utveckla förmågan att arbeta i grupp, ta initiativ, vara 
lyhörda, arbeta självständigt och kunna använda yrkets fackspråk. Utbildningen ska även utveckla 
elevernas förmåga att arbeta med planering, organisation och ekonomi. 
  
Branschen präglas av förändring och utveckling, vilket ställer krav på kreativitet och flexibilitet. 
Därför ska utbildningen förbereda eleverna för fortsatt lärande i yrkeslivet samt utveckla deras 
förmåga att se och förstå sin egen roll i verksamheten, och att diskutera och reflektera över sitt eget 
lärande utifrån olika arbetsuppgifter. Utbildningen ska utveckla elevernas ansvarskänsla, 
kvalitetsmedvetenhet och företagsekonomiska förståelse. Arbetsmiljöfrågor och frågor om 
arbetsorganisation ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och främja god 
hälsa. Utbildningen ska ge eleverna de kunskaper som behövs för att arbeta arbetsmiljöriktigt, säkert 
och i enlighet med lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. 
  
Livsmedels- och restaurangbranschen har en stark internationell prägel. Därför ska kunskaper om 
livsmedel och måltider i andra kulturer ingå i utbildningen. Branschen är av tradition en del av en 
internationell arbetsmarknad. Utbildningen ska därför ge eleverna kännedom om arbete i andra länder 
och möjligheter till fördjupade studier i engelska. Branschen har dessutom en regional anknytning, 
med fokus på närliggande produktion och lokala traditioner, vilket ska återspeglas i utbildningen. 
Branschen kännetecknas av många olika typer av företag. Oavsett om man är anställd eller driver eget 
företag krävs initiativförmåga, idérikedom och egen drivkraft. Därför ska utbildningen ge kunskaper 
om entreprenörskap och företagande. Utbildningen ska dessutom leda till en fördjupad förståelse av 
de etiska frågor som livsmedelshantering, försäljning och hållbar utveckling ställer. De etiska 
frågeställningarna ska även omfatta de tidigare stegen i produktionskedjan, som djurhållning, odling, 
transport och förädling. 
  
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska 
bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och 
blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge 
inblick i företagandets villkor. 
  
Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 
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Bilaga B Alkoholuppgift 
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Bilaga C Bordsuppgift 
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Bilaga D Kylrumsuppgift 
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Bilaga E Medgivandeblankett 
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