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Abstrakt
Detta examensarbete är en undersökning på en gymnasieskola om användande och erfarenheter av infärgning 
i matematikundervisningen. På skolan bedrivs ej någon styrning från ledningen eller av andra lärare för 
användning av infärgning. Var och en av lärarna väljer helt självständigt om det vill arbeta med det eller ej. 
Syftet med denna undersökning är att utröna lärares och elevers erfarenheter och uppfattning i att utveckla 
matematikundervisningen med infärgning inom de yrkesinriktade programmen.

Metoden infärgning kan beskrivas som att, man låter yrkesämnet färga undervisningen i kärnämnena. Antingen 
så att man använder kärnämnet som ett redskap i karaktärsämnet eller att man använder karaktärsämnet som 
stoff i undervisningen. Undersöknings metoder som användes var: enkät bland elever och intervjuer med 
lärare. Resultatet visar att infärgning används av matematiklärarna i viss utsträckning och att det har en liten 
positiv effekt på elevernas intresse. Däremot är samarbetet mellan yrkeslärare och matematiklärare obefintlig. 
Ett samarbete skulle troligen öka den positiva effekten av infärgning.



4

Abstract
This essay is an investigation on a Swedish continuation school by the experience about using integration of 
vocational mathematics and ordinary mathematics in each other. The management or other teachers on the 
school don’t control any use of integration of vocational mathematics and ordinary mathematics in each other. 
Each one of the teachers can decide on their own if they want to use the process of integration of vocational 
mathematics and ordinary mathematics in each other or not. The purpose of this investigation is to examine 
teachers and student’s experiences and opinion to develop the mathematics education with integration of 
vocational mathematics and ordinary mathematics in each other prepared training.

The method, integration of vocational mathematics and ordinary mathematics in each other can be described 
at that the profession prepared subjects integrates the education in the core subjects. The core subject can be 
used like a tool in the subjects specific to a program or the subjects specific to a program can be used like 
material in the education. The examination carried through with a questionnaire, which was distributed to 
the students and interviews with teachers. The result of the study showed that the mathematics teachers use 
integration of vocational mathematics and ordinary mathematics in each other in some extension, this results in 
some increase in the student’s interest. The co-operation between the vocational teachers and the mathematics 
teachers is nearly not existing. A co-operation could properly increase the positive effects of integration of 
vocational mathematics and ordinary mathematics in each other
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Inledning
På den gymnasieskola jag har valt att göra mitt examensarbete på är det ett stort problem att många elever i de 
yrkesinriktade programmen inte klarar betyget godkänt i matematikkurs A, som ingår i alla gymnasieprogram. 
Detta problem har funnits under flera år och upplevs på skolan som ett viktigt problem att lösa. Jag har 
personligen stött på detta problem under min verksamhets förlagda utbildning på gymnasieskolan. Detta 
problem förekommer även i många andra gymnasieskolor Jan Olof Hellsten och Héctor Pérez Prieto skriver:

De senaste årens betygsstatistik visar att flertalet icke godkända betyg finns på de yrkesförberedande 
programmen och att det är just kärnämnena som är det stora problemet. Det verkar inte vara 
ämnena själva som skapar svårigheter utan arbetssättet och inriktningen av undervisningen. (Jan 
Olof Hellsten, Héctor Pérez Prieto 1998, s6).

Detta gör problemet ännu intressantare att titta på. Ett sätt att lösa detta kan vara att använda sig av infärgning 
med yrkesinriktad matematik i matematik A kursen. Denna metod kommer jag att titta närmare på i den här 
undersökningen.

Egna erfarenheter

Innan jag började utbilda mig till lärare, arbetade jag som utbildningskonsult på ett utbildningsföretag, som 
bedrev yrkesutbildning på uppdrag av arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Utbildningen var en ren 
yrkesutbildning vilket innebar att endast till yrket hörande kunskaper lärdes ut. Där arbetade jag till största delen 
med att undervisa i yrkesmatematik för följande yrken; verkstadsmekaniker, lokalvårdare, fastighetsskötare, 
elektriker träindustriarbetare och svetsare. Vi bedrev både grundutbildning och vidareutbildning inom det olika 
yrkena . Elevernas ålder och yrkeserfarenheter varierade kraftigt. Allt ifrån elever som just slutat gymnasiet till 
äldre elever med lång arbetserfarenhet inom sitt yrke.

De flesta elever tyckte att matematik var svårt och visade inte heller något större intresse av ämnet trots att 
matematiken var yrkesinriktad. Detta gällde för övrigt samtliga teoretiska ämnen. Den största utmaningen var 
att undervisa de äldre eleverna med lång arbetserfarenhet. De flesta hade dåliga kunskaper i matematik, oftast 
på grund av att de hade glömt bort den matematik de en gång i tiden hade lärt sig. De var också övertygade om 
att det var onödig kunskap och enbart slöseri med tid att lära sig det. ”Man använder aldrig det på arbetet” 
var en vanlig kommentar jag ofta fick höra. Denna yrkeserfarenhet uppmärksammades av de yngre eleverna 
som tyvärr påverkade även deras intresse för matematik negativt. En förklaring till denna kunskapssyn är att, 
på många arbetsplatser arbetar den anställde med samma arbetsuppgifter hela tiden och därav använder endast 
en del av en hel yrkesutbildning.
Detta leder också till att yrkesteorin endast används till en liten del. Den anställde måste istället satsa på att 
kunna det, som är specifikt för just sin arbetsuppgift mycket bra.
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Bakgrund
Ordförklaring

Kärnämne: ämne i gymnasieskolan som läses av samtliga elever oavsett program. Kärnämnena 
är svenska, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, matematik, naturkunskap, idrott 
och hälsa samt estetisk verksamhet. Även svenska som andraspråk kan ingå som kärnämne 
(Nationalencyklopedin, 2007)

Karaktärsämne: ämne i gymnasieskolan som ger programmet dess profil. Karaktärsämnena 
kan vara yrkesämnen eller teoretiska ämnen. (Nationalencyklopedin, 2007)

Vad är infärgning?

Begreppet infärgning härstammar från ett projekt på gymnasieskolorna i Göteborg. Infärgning är en metod som 
har blivit uppmärksammad de senaste åren, främst som en metod att använda i undervisning av kärnämnen för 
gymnasieskolans yrkesinriktade program. Elisabeth Rudhe beskriver metoden så här:

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.(Elisabeth Rudhe 1996, s29)

Den först nämnda metoden kräver samarbete mellan karaktärsämneslärare och kärnämneslärare i exempelvis 
gemensamma projekt. Där kärnämnesläraren lägger in lämpliga matematikavsnitt från till exempel Matematik 
A-kursen in i Yrkesämnet. Avsnitt som är aktuella och sammanfaller med yrkesämnet och därav kan användas 
som redskap i yrkesämnet. Denna metod har begränsning i att kärnämnets avsnitt som används måste passa 
in i karaktärsämnet. Detta leder till att bara vissa delar av kärnämnet kan behandlas med denna metod. Hur 
stor del av ett kärnämne som kan behandlas beror på vilket program, kärnämne och hur avsnitten passar 
in tidsmässigt. Till exempel så kan delar av Matematik A behandlas i elläran på Elprogrammet eftersom 
yrkesmatematiken och matematik A läses samtidigt. Däremot blir det svårare att behandla matematik A i Barn 
och fritidsprogrammet eftersom det bara förekommer lite matematik i en kurs och denna kurs läses efter att 
matematik A har avslutats.

Den senare av Elisabeth Rudhe nämnda metoden kan antingen bedrivas genom samarbete mellan 
karaktärsämneslärare och kärnämneslärare eller självständigt av kärnämneslärare. Till exempel kan en 
matematiklärare använda sig av programanpassade matematikböcker eller plocka räkneuppgifter ur 
karaktärsämnesböcker. Den är inte heller lika tidsberoende som föregående metod. Om det inte finns lämpligt 
stoff i karaktärsämneskurserna så kan man använda sig av uppgifter relaterade till yrket. Till exempel räkna 
på ekonomi med anknytning till yrket. Den senare nämnda metoden förekom på denna skola. Däremot så är 
de inte säkert att elever uppfattar det som yrkesmatematik om de ej känner igen matematiken på grund av att 
det inte har berört de sammanfallande avsnitten i yrkesämnet. Detta kan dock undvikas med samarbete mellan 
kärnämneslärare och karaktärsämneslärare.
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Historisk återblick

Begreppet infärgning är relativt nytt begrep i meningen att i ett praktiskt program färga in med kärnämne i 
karaktärsämne eller att använda karaktärsämnet som ett redskap i kärnämnes undervisningen. Däremot så 
har metoden att använda karaktärsämnena som ett redskap i matematik undervisningen används länge i det 
teoretiska programmen, och är en fullt naturlig del av matematik undervisningen. Där finns dock en gemensam 
historia var ämnena har en nära koppling till varandra. Till exempel matematik och fysik som har utvecklats 
beroende av varandra. Många kända fysiker var också matematiker som exempelvis Isac Newton. Han tog 
fram derivatorna som underlättade beräkningen av planetbanorna väsentligt.

En historisk närhet till matematik finns även i övriga naturvetenskapliga ämnen, ekonomi, teknologiska 
ämnen med mera men kanske inte lika tydlig som just i fysik. Denna närhet har även återspeglats i 
lärarutbildningens ämneskombinationer och även i lärarnas val av ämneskombinationer.

En modern pedagog som tidigt tryckte på att sammanföra praktik och teori var John Dewey(1859-1952). 
Vilket beskrivs i beskrivs av Ulf P Lundgren i Boken om pedagogerna. John Dewey började utveckla 
metoder för att sammanföra praktik och teori i sin experimentskola år 1896. Hans arbete har haft stor 
betydelse för den moderna pedagogiken. John Dewey ansåg att det var viktigt att eleven såg den praktiska 
tillämpningen av teorin och de är härifrån de kända uttrycket ”learning by doing” härstammar ifrån (Ulf P 
Lundgren 1998).

En annan pedagog som arbetade för att sammanföra praktik och teori enligt Inger Nordheden i boken om 
pedagogerna var Celestine Freinet(1896-1966). Han tog ut sina elever i samhället för att se hur olika saker 
fungerade och de intervjuade även olika personer för att lära sig direkt av den exempelvis den sakkunnige 
yrkespersonen. Sedan fick eleverna själva berätta och skriva ner de lärt sig. Freinet ansåg att teoretiskt 
arbete och praktiskt arbete skulle värderas lika, vilket ej gjordes på den här tiden. Hans idéer ansågs vara 
revolutionära och skadliga för samhället. Han fick även tillbringa en tid i koncentrationsläger under andra 
världskriget.

Skolplaner

Vid detta arbetets start gällande framtida skolplanen för gymnasieskolan ,Gymnasieskola 2007 som skriver 
följande om programanpassat innehåll i kärnämnen och sammanhang i utbildningen:

”Kärnämnenas innehåll ska anpassas till respektive program genom val av innehåll och arbetssätt. 
(Gymnasieskola 2007, s8).

Kärnämnena ska tillsammans med karaktärsämnena ge förutsättningar för att utveckla elevers 
generella kompetenser och skapa översikt och sammanhang i utbildningen.” (Gymnasieskola 
2007, s8)

Detta kan uppnås med att använda sig av infärgning med yrkesämnen i undervisningen av kärnämnen eller att 
använda lämpliga avsnitt av kärnämnet i undervisningen av yrkes ämnen. Infärgning i ett kärnämne kan göras 
självständigt av läraren i respektive ämne eller genom samarbete med andra lärare som har samma program i 
andra ämnen. Däremot så kräver metoden att färga in kärnämnet i yrkesämnet samarbete. 
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Alternativen var man tillämpar samarbete uppfyller också kravet på ämnessamverkan och helhet som beskrivs 
i gymnasieskola 2007:

”Som ett led i att skapa helheter och att underlätta för eleven att nå programmålet har 
ämnessamverkan skrivits fram både i programmålen och i kursplanerna.” (Gymnasieskola 2007, 
s8)

Dessa stycken ur Gymnasieskola 2007 pekar på behov av infärgning och var en del av grundstenarna i detta 
arbete i sitt startskede i augusti 2006 och därav så nämner jag dessa trots att Gymnasieskola 2007 är stoppad 
och ej gäller längre. Men även Lpf 94 skriver att:

”Läraren skall
• utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära,
organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras 
att använda och utveckla hela sin förmåga
upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt
• samverka med andra lärare i arbetet på att nå utbildningsmålen”
(Läroplan för det frivilliga skolformerna 1994, s11-12)

Vilket stöder behovet av att använda infärgning i undervisningen och ämnessamverkan med andra lärare. Lpf 
94 kommer att troligast att ersättas med en ny läroplan inom en snar framtid. Vad som kommer att förändras 
i den nya läroplanen är dock svårt att förutsäga och går ej i dagsläget att ta hänsyn till, men tecken finns för 
större förändringar. Eventuellt plockas kärnämnena helt eller delvis bort från yrkesprogrammen och det återgår 
till att bli rena yrkesprogram igen. Detta minskar behovet av infärgning, men detta är enbart spekulationer och 
inget är säkert.

Forskning

En del lyckade dokumenterade försök med infärgning har gjorts. Till exempel beskriver Häckner, E., Björklund, 
L., Fendell, E., Sellén, M. & Tschudi, F ett lyckat försök med infärgning i elmekaniska programmet i sitt 
forskningsarbete var det kartlägger ett antal yrkesprogram. De skriver:

”De mycket positiva effekterna av detta sk ”infärgningsprojekt” framgår tydligt av kartorna. 
Ide övriga klasserna finns mycket tydliga skillnader i värderingar , där de praktiska ämnena 
värderas positvt och de teoretiska negativt. Elmekeleverna värderar däremot även teoretiska 
ämnen positivt” (Häckner, E., Björklund, L., Fendell, E., Sellén, M. & Tschudi, F. 1996 s3). 

Matematikdelegationen, statens offentliga utredningar trycker tydligt på behovet av infärgning i gymnasieskolans 
yrkesprogram. I sitt betänkande Skriver de bland annat: 

”Samtidigt finns det flera goda exempel på lyckad infärgning, där de flesta elever blir godkända, 
vilket visar att kursen är långt ifrån omöjlig för flertalet ungdomar.” (Matematikdelegationen 
2004, s147,)
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Problemet med ej infärgad kärnämnes undervisning är att elever i yrkesprogram upplever den som meningslös. 
Det ser ingen koppling till sitt yrke och därav ingen användning av karaktärsämnet. Tanken på användning av 
kärnämnen i vidare studier känns avlägsen för eleverna. Elisabeth Rudhe skriver: 

”Eleverna på programmen med yrkesämnen har en nyttoinriktad kunskapsyn . Nyttig kunskap är 
användbar yrkeskunskap.” (Elisabeth Rudhe 1996, s25).

Detta är något man som kärnämneslärare måste beakta, att det verkligen är användbar yrkeskunskap man 
infärgar med. Kunskap som eleverna vet att det inte används praktiskt i yrket ser eleverna det som en onödig 
belastning att lära. Till exempel Matematik som finns i den bakom liggande yrkesteorin men sällan eller aldrig 
används praktiskt i arbetet kan uppfattas ointressant eftersom man inte behöver räkna på det i yrkes arbetet. 
Yrkeselever och kärnämnes lärare upplever även problemet med kärnämnen olika. Jan Olof Hellsten och 
Héctor Pérez Prieto förklarar problemet:

”Det som ofta tas fram som en svårighet är själva ämnets karaktär. Det är teoretiskt säger både 
lärare och elever men menar olika saker. Medan lärarna menar att det är abstrakt och kräver 
mycket tänkande så menar eleverna att det är lärarnas undervisningsmetoder som gör dem 
teoretiska” (Jan Olof Hellsten och Héctor Pérez Prieto 1998, s 55-56)

Detta pekar på ett behov av att avteoretisera kärnämnes undervisningen. Men mot denna förändring menar 
Hellsten & Prieto att det finns ett stort motstånd bland kärnämneslärarna. Det skriver:

”Det är svårt att veta vad man ska rucka på säger en lärare och antyder därmed att ämnet i sig 
har en normalkaraktär och att andra inriktningar av ämnet innebär att det förvanskas”.
(Jan Olof Hellsten och Héctor Pérez Prieto 1998, s 56)

Hellsten & Prieto diskuterar även vilka grupper av elever som främst riskerar att inte klara av 
gymnasieskolan och vad detta kan bero på. Hellsten och Prieto kommer fram till att de yrkesförberedande 
programmen har fler avhopp än studieförberedande program. Rapporten visar att ett misslyckande med 
studier inte behöver vara beroende av elevens sociala förhållanden och skolsvårigheter. Utan kan också vara 
beroende av att skolan inte kan anpassa sin undervisning till eleven. (Jan Olof Hellsten och Héctor Pérez 
Prieto 1998).

Frågan är också om det går att i alla sammanhang tillämpa sig av infärgning t.ex. när kärnämnet och 
karaktärs ämnet ligger långt från varandra så att det inte går hitta relevanta gemensamma ämnesstoff. I 
skolverkets rapport Reformeringen av gymnasieskolan en sammanfattande analys (Skolverket 2000) så 
har försök med infärgning haft varierande framgång beroende mycket på karaktärsämnenas inriktning. 
Om karaktärsämnet ligger nära kärnämnet så har infärgning visats sig mer framgångsrik. Enligt rapporten 
Omvårdnadsprogrammet Ellwynska skolan i Katrineholm (Annica Lagström 2001 ), så kräver ett samarbete 
mellan kärn och karaktärsämneslärare om infärgning mycket tid i början men ger en stor tidsvinst när 
samarbetet är väl utvecklat eftersom man dubbelutnyttjar tiden när flera ämnen slås samman. Att undervisa i 
två eller flera ämnen samtidigt under samma lektioner ger en möjlighet få mer tid för både lärare och elever.
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Olika synsätt på problemet med kärnämnen finns också i den aktuella forskningen. Enligt 
Arbetslivsinstitutets rapport Attraktiv industriutbildning på gymnasiet (Mattias Åteg 2005) så förespråkas 
infärgning men det är det elevernas svaga grundskolebetyg som är huvudproblemet. Får man elever 
med bättre grundskolebetyg att välja ett yrkesprogram så löses alla problem med dåliga studieresultat. 
Denna rapport beskriver ett försök att göra en yrkesutbildning i en gymnasieskola mer attraktiv 
(industriprogrammet) och därav få både fler elever och elever med bättre grundskolebetyg att söka detta 
yrkesprogram vilket i sin tur resulterar i att elever med sämre betyg ej kom in på programmet. Detta 
resulterade i att betygsproblemet löstes för alla ämnen i undersökningen aktuella programmet. 

Vilka program de elever som inte kom in valde istället förtäljer dock inte historien, dessa var ej intressanta 
för den här undersökningen. Detta glöms bort i denna rapport och även att gymnasieskolan är till för alla 
elever och inte för en elit. Skolan är till för eleverna och ej tvärtom. Att lösa problemet med att framhäva en 
eller enstaka program mer än övriga program för att få fler sökande med bättre betyg till just dessa program 
fungerar ej heller som en helhetslösning på en gymnasieskola med flera program och är ur etisk synpunkt 
förkastligt. Däremot går det att på ett utav situationen lämpligt sätt. positivt marknadsföra ett program för att 
tvätta bort en negativ stämpel. Om ett program har fått på sig en negativ stämpel på sig av någon eller några 
anledningar och blir av denna anledning ratat av de sökande eleverna. Att vissa program kan få på sig en 
negativ stämpel i samhället är en tråkig företeelse och gymnasieskola måste arbeta mot detta.

Ett annat synsätt som är mycket intressantare att ta upp är idén om helhetssyn och eleven i centrum som 
Annica Lagström beskriver i sin rapport Omvårdnadsprogrammet Ellwynska skolan i Katrineholm. 

”Allt tänkande ska utgå från eleven. En av skolans huvuduppgifter är att förverkliga de i 
riktlinjer för gymnasieskolan samt skolplanen formulerade målen. När skolans allmänna 
mål och omvårdnadsprogrammets mål hamnar i förgrunden får ämnena en mer undanskymd 
ställning. Samverkan mellan olika ämnen och kurser blir inte en teknisk lösning utan mer en 
konsekvens av synsättet.” (Annica Lagström 2001, s4).

Detta synsätt har enligt Annica Lagström varken uppståt från någon speciell idé eller pedagogisk metod 
Utan har utvecklats i den speciella lokala utvecklingskultur som har präglat skolan i decennier. Ellwynska 
skolan har hetat vårdgymnasiet fram till 1999 och ligger vid nära anslutning till ett sjukhus. Skolan är ett 
rent yrkesgymnasium och har program inom omvårdnad, omsorg och service. Vilket är en förklaring till en 
liten annan lokal kultur på denna skola jämfört vad som är normalt på gymnasieskolor i övriga landet. Är 
det kulturen på skolan som är avgörande för att förändra och i så fall är det möjligtvis en fråga om tid. Den 
lokala kultur som finns på Ellwynska skolan har växt fram och utvecklats under lång tid, och det kanske 
denna tid som krävs för att förändra i resten av landet? Det återstår att se men man måste hoppas på en 
betydligt snabbare förändring samhället och värderingar runt omkring har ju förändrats kraftigt under denna 
tids intervall.
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Syfte
Syftet med arbetet är att studera om och hur infärgning i kärnämnet matematik förekommer på det yrkesinriktade 
programmen.

frågeställningar

• I vilken form förekommer infärgning på skolan?

• Ökar infärgning elevernas intresse studieresultat?

• Hur samarbetar karaktärämneslärare och kärnämneslärare när det gäller infärgning?

• Används matematik i karaktärsämnet?

Metod
Metoden jag använde mig av var en enkel enkät bland elever och intervjuer bland lärare. Jag valde att göra 
enkät för elev undersökningen eftersom det är en större grupp och att det är osäkert att alla elever ställer upp 
på intervju. Även om jag slumpmässigt väljer elever till intervjuer så är det inte säkert att alla valda elever 
är närvarande och ställer upp på intervju. Elevenkätens funktion var att se om och hur mycket eleverna anser 
att matematik hör ihop med yrkesämnet för de aktuella programmet, i vilken omfattning infärgning redan 
förekommer, och vilka erfarenheter elever har av infärgning.
Eftersom lärarna är en mindre grupp så valde jag att göra intervjuer eftersom det ger en utförligare bild 
av lärarens åsikter än en enkätundersökning. Lärarintervjuernas funktion var att se om de använder sig av 
infärgning, hur infärgning bedrivs, om matematik och yrkeslärare samarbetar, vilka erfarenheter lärare har 
av infärgning och även vad det finns för möjligheter och problem med infärgning. Anonymitet garanterades i 
både enkäter och intervjuer.

Undersökningspersoner

Jag kommer i den här undersökningen begränsa mig till tre yrkesinriktade program: Elprogrammet, Barn 
och fritidsprogrammet och Hotell och restaurangprogrammet. Valet av lämpliga program diskuterade jag 
fram med skolans rektor. Eftersom skolan är liten och har ett begränsat antal program så begränsas även 
undersökningens storlek. Att utöka undersökningen till flera små gymnasieskolor var inte aktuellt eftersom 
undersökningen skulle blivit utspridd på flera orter på ett stort geografiskt område.

Kriteriet jag och rektorn utgick ifrån vid valet av program var att programmet var ett yrkesprogram och 
att programmet verkade stabilt och säkert när det gäller elevantal från år till år. Detta var också det enda 
nödvändiga kriterierna för att sålla ut olämpliga program till undersökningen. Eftersom elevantalet varierar så 
kraftigt från år till år för många program blir resultatet att de får tomma årskullar vissa år. Dessa program går 
ej att använda i en undersökning av det här slaget eftersom det saknas komplett underlag för elevenkäter och 
intervjuer med lärare.
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Enkät med elever

Enkäten gjorde jag i årskurs 2 eftersom eleverna nyligen har avslutat Matematik A kursen (läses av eleverna 
i årskurs 1). Jag försökte att formulera frågorna till eleverna med det språk de känner till och undvek att 
använda fackuttryck som tex. Infärgning utan frågade istället om att använda yrkesmatematik i matematik A 
kursen. Som Jan Trost uppmanar i sin bok när han diskuterar enkätfrågor: 

”Gör frågorna enkla och lättbegripliga” (Jan Trost 2001,s.87).

Det är inte heller säkert att alla elever är så noggranna med att svara korrekt eller vågar fråga om de inte förstår 
utan chansar på ett svarsalternativ eller svarar vet ej.

Bortfall

Bortfallet i enkäten mättes upp och sammanställdes se bilaga. Att ta hänsyn till bortfallet är viktigt eftersom 
den kan snedvrida en undersökning se diskussion: Reliabilitet och validitet.

Intervjuer med 4 matematiklärare och 3 yrkeslärare

Intervjuerna gick till på följande sätt: Lärarna fick skriftligt intervjufrågorna en till tre dagar innan intervju 
tillfället. Intervjun genom fördes och spelades in på band. Därefter analyserades intervjuerna Ett undantag 
var intervjun med yrkesläraren för Hotell och restaurang programmet. Han arbetar ej på skolan utan driver 
restaurangverksamhet vars yrkes utbildningen är förlagd. Detta medför att han har mycket att göra. Eftersom 
intervjuerna gjordes i slutet av november, vilket är en extra intensiv period i restaurangbranschen med alla 
julbord osv. Så det var praktiskt omöjligt att boka tid till en fullständig intervju. Slutligen lyckades jag få till 
en intervju per telefon utan att han hunnit läsa igenom de utskickade intervjufrågorna i förväg.

Presentation av de intervjuade lärarna

Här följer en kort presentation av lärarna. De fyra matematiklärarna har jag valt att kalla A, B, C och D.
Lärare A med 19 års arbetserfarenhet av gymnasieskola.
Lärare B med 18 års arbetserfarenhet av gymnasieskola.
Lärare C med 38 års arbetserfarenhet av gymnasieskola.
Lärare D med 19 års arbetserfarenhet av gymnasieskola.
Yrkesläraren för Elprogrammet med 1 års arbetserfarenhet av gymnasieskola. Det går 5 elever i årskurs 2 
på programmet.
Yrkesläraren för Hotell och restaurang programmet med 3 års arbetserfarenhet av gymnasieskola. Det går 
7 elever i årskurs 2 på programmet.
Yrkesläraren för Barn och fritid programmet med 24 års arbetserfarenhet av gymnasieskola. Det går 13 
elever i årskurs 2 på programmet.
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Val av analysmetod

Intervjuerna analyserades enligt metod ”ad hoc”(Steinar Kvale 1997, s184). Vilket innebär att man 
använder sig fritt av flera metoder i analysen. Steinar Kvale använder sig av följande metoder i ad hoc: 
Meningskoncentrering för att koncentrera det väsentliga innehållet: Kategorisering sortera svar i olika 
kategorier. Berättelse för att sätta in korta meningar eller enstaka ord i sitt sammanhang: Tolkning tolkar vad 
den intervjuade egentligen menar men inte säger i ord. Berättelse metoden använde jag eftersom jag oftast 
fick fullständiga svar. Sedan fick lärarna möjlighet att läsa den skriftliga sammanställningen för att ändra och 
godkänna den. 

Resultat
Intervjuer med lärare

Här följer en resultatpresentation av lärarnas åsikter.

Tabell 1. Kategorisering av lärarnas åsikter om infärgning

Kategori Negativa 
effekter av 
infärgning

Positiva effekter 
av infärgning

Hinder för 
infärgning

Främjande 
faktorer för 
infärgning

Metoder för 
infärgning

Åsikter av 
lärare

Om 
infärgningen 
blir för stor så 
kommer man 
från kursplanen

Ökat intresse

det är roligare och 
att det lär sig bättre
de ser en mening

flera program i samma 
matematikgrupp

de nuvarande böckerna

nationella provet

poängkurserna
Samma kurs för alla 
program

hinner koncentrera sig 
på det kapitel var man 
använda sig av yrkes 
matematik

max 30% går att infärga

Har ej samarbete med 
yrkeslärare

Har för lite samarbete 
med yrkeslärare

yrkeslärare jobbar så 
långt bort i andra lokaler

få tid för att träffa 
matematiklärare för att 
starta projekt

matematik böckerna

programanpassade 
tilläggs häften

Kan ej tänka mig 
det finns problem

använda 
vardagsrelaterade 
exempel

stickprov ur tilläggs 
häften

liten del i varje 
lektion

använda yrkesböcker

samarbete med 
yrkeslärare

ämnes övergripande 
projekt
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Positiva och negativa effekter av infärgning

Att det finns positiva effekter av infärgning var samtliga eniga om. Att intresset ökar var ett svar som 
samtliga lärare överens om. En yrkes lärare förklarade detta med att eleverna ser en mening med 
matematiken liknande förklaringar fick man också från flera andra lärare. Att detta skulle leda till bättre 
studieresultat var dock det flesta lärare osäkra på endast en matematik lärare tyckte att det blev bättre men 
många lärare tyckte att de blir roligare för eleverna. Enbart en lärare uttryckte en negativ effekt de var under 
förutsättning att om infärgningen blir för stor, och detta leder till att man kommer från kursplanen

Hinder för infärgning

Matematik lärarna räknade upp flera hinder för infärgning som: flera program i samma matematikgrupp, de 
nuvarande böckerna, nationella provet, poängkurserna, samma kurs för alla program, hinner koncentrera 
sig på det kapitel var man använda sig av yrkes matematik, max 30% går att infärga, har ej samarbete med 
yrkeslärare, har för lite samarbete med yrkeslärare och yrkeslärare jobbar så långt bort i andra lokaler. Om 
matematik böckerna var en hindrande faktor rådde de delade meningar om bland matematiklärarna. Hälften 
ansåg att dessa var en främjande faktor. Enbart en yrkeslärare såg ett hinder för infärgning, hon ansåg att hon 
behövde få mer tid för att träffa matematiklärare i syfte att starta projekt

Främjande faktorer för infärgning

Matematik böckerna med sina programanpassade tilläggs häften ansågs av hälften av matematiklärarna 
vara ett stöd för infärgning. Den andra hälften ansåg att böckerna var ett hinder för infärgning. Vad man bör 
notera är att de som främjande faktor är just det programanpassade tilläggs häftena. Vilka ej överhuvudtaget 
nämns av de lärare som ser böckerna som hinder.

Metoder för infärgning

Olika metoder användes av matematiklärarna för att infärga. De programanpassade tilläggs häftena 
användes av hälften av lärarna. En matematiklärare samarbetade ibland med yrkeslärare och använde deras 
yrkesböcker. En annan matematiklärare använde för eleverna vardagsrelaterade exempel för att infärga. En 
yrkes lärare ville arbeta med ämnes övergripande projekt för att infärga.

Sammanställning av intervjusvaren

Efter sammanställning av intervjusvaren visar det sig att samtliga intervjuade matematiklärare använder sig 
av infärgning. Men att kursplanen och nationella provet begränsar möjligheten att infärga eftersom de är 
icke infärgade och lika för alla program. Matematikboken är dock inte alla lärare överens om. Två av lärarna 
anser att den ej stödjer infärgning som en av de utrycker det på frågan om det matematikböckerna stöder 
infärgning. 

Nej det gör det inte. Eftersom vi använder oss av standardböcker i alla program. Men man kan 
titta i deras yrkesböcker och se vad som finns i dem.( Lärare D)

De andra två anser att den stödjer infärgning, eftersom de använder till grundboken tillhörande programanpassade 
tilläggshäften. Vilket en av dem utrycker på följande på samma fråga som ovanstående

Det finns infärgningsuppgifter till alla program i det extra häftena.( LärareC)

Ett annat problem med infärgning som en av det intervjuade lärarna tar upp är svårigheten att infärga i blandade 
klasser med elever från olika program. Eftersom eleverna från ett program har svårt att förstå ett infärgat 
exempel från ett annat program. T.ex. räkneexempel från elläran i en klass med elever från olika program. Då 
fungerar exemplet bara bra på eleleverna osv. Samtliga lärare är överens om att elevernas intresse för matematik 
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ökar. Däremot är det mer tveksamma till om studieresultaten förbättras. Hälften av matematiklärarna har eller 
har haft kontakt och samarbete med en del av yrkeslärarna.

Efter sammanställning av intervjusvaren visar det sig att samtliga intervjuade yrkeslärare är positivt inställda 
till infärgning. Ingen av dessa yrkes lärare har samarbete med matematik lärare. Däremot finns det stora 
skillnader i användning av matematik karaktärsämnena. Som en yrkeslärare säger:

Väldigt lite i en kurs tittar vi på vad matematik är för förskolebarn. (Lärare Barn och fritids 
programmet)

Enkät med elever

Resultatet i elevenkäten sammanställdes både separat för varje program och samtliga deltagande elever. 
Bortfallet är stort vilket är ett problem i enkätundersökningen, eftersom det kan snedvrida resultatet. Men 
att få 100% närvaro vid en undersökning på en gymnasieskola är mycket svårt. Bortfallet blev för Barn och 
fridtids programmet 2 av 13 elever, Elprogrammet 1 av 5 elever vilket måste anses som acceptabelt under 
gällande förutsättningar. Däremot så är det inte det för Hotell och restaurang programmet med bortfall på 3 
av 7elever, vilket gör enkät resultatet mycket osäkert för just det programmet. Andelen vet ej svar är högt i de 
flesta frågor, ibland 50% eller mer i vissa frågor för vissa program. Det höga bortfallet tillsammans med den 
höga andelen vet ej svar gör analysen av undersökningsresultatet mycket osäkert och i många fall meningslös. 
Vissa tendenser kan man dock utläsa. Svaren finns även redovisade i tabellform i bilaga 2.

Fråga 1: Hur mycket matematik ingår i ditt yrkesämne? 
Barn och fridtids programmet svarade 4 av 11 elever inget, 5 av 11 elever lite, 1 av 11 elever ganska mycket 
och 1 av 11 elever vet ej. Elprogrammet svarade 3 av 4 elever väldigt mycket och 1 av 4 elever vet ej. Hotell 
och restaurang programmet svarade 3av 4 elever vet ej och 1 av 4 elever lite.

Fråga 2: Hur ofta använder du matematik i ditt yrkesämne?
Barn och fridtids programmet svarade 3 av 11 elever aldrig, 4 av 11 elever, mindre än 1gång i veckan och 4 av 
11 elever vet ej. Elprogrammet svarade 3 av 4 elever 1 till 5 gånger i veckan och 1 av 4 elever vet ej. Hotell 
och restaurang programmet svarade 3 av 4 elever vet ej och 1 av 4 elever lite.

Fråga 3: Hur mycket handlar matematik A kursen nu om yrkesmatematiken?
Barn och fridtids programmet svarade 5 av 11 elever inget, 3 av 11 elever lite och 4 av 11 elever vet ej. 
Elprogrammet svarade 1 av 4 elever lite, 1 av 4 elever ganska mycket och 2 elever vet ej. Hotell och restaurang 
programmet svarade1 av 4 elever lite, 1 av 4 elever lite och 2 av 4 elever vet ej.
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Fråga 4: Hur mycket borde matematik A kursen handlat om yrkesmatematiken?
Barn och fridtids programmet svarade 5 av 11 elever inget, 3 av 11 elever lite och 3 av 11 elever vet ej. 
Elprogrammet svarade 1 av 4 elever lite, 1 av 4 elever ganska mycket och 2 av 4 elever vet ej. Hotell och 
restaurang programmet svarade 3av 4 elever lite och 1 av 4 elever vet ej.

Fråga 5: Hur skulle matematik A kursen ha varit om den hade handlat mer om yrkesmatematiken?
Barn och fridtids programmet svarade 3 av 11 elever ej mer intressant, 5 av 11 elever lite intressantare och 3 
av 11 elever vet ej. Elprogrammet svarade 1 av 4 elever ej mer intressant, 1 av 4 elever lite intressantare och 2 
av 4 elever vet ej. Hotell och restaurang programmet svarade 1 av 4 elever ej mer intressant, 1 av 4 elever lite 
intressantare och 2 av 4 elever vet ej.

Fråga 6: Hur stor del av matematik A lektionerna var du närvarande? 
Barn och fridtids programmet svarade 1 av 11 elever ca 60%, 5 av 11 elever ca 90 %, och 5 av 11 elever mer 
än 94 %. Elprogrammet svarade 3 av 4 elever ca 60% och 1 av 4 elever mer än 94 %. Hotell och restaurang 
programmet svarade 1 av 4 elever ca 90% och 2 av 4 elever mer än 94 % och 1 av 4 elever vet ej.

Sammanställning av enkätsvar
Det flesta elever tycker att det ingår inget (6 av 19 )eller lite(5 av 19 ) yrkesmatematik i matematik A kursen, 
på frågan hur mycket yrkesmatematik borde ha ingått i matematik A kursen var svarsresultatet 8 av19 för 
lite och 5 av19 på ganska mycket Detta pekar på en tendens att eleverna vill ha lite mer yrkesmatematik i 
matematik A. Däremot är det osäkert om matematik A kursen hade blivit intressantare efter den hade infärgats 
med yrkes matematik 7 av 19 elever tror att den blir lite intressantare. För fullständig sammanställning av 
enkätsvar se bilaga.

Diskussion
Reliabilitet och validitet

Reliabilitet är tillförlitlighet för resultatet i en mätning och validitet är tillförlitlighet på att man mäter det 
som är avsett att mäta enligt Jan Trost (2001). Det som höjer reliabilitet och validitet för intervjufrågorna 
till lärarna är följande faktorer: Frågorna var enkelt formulerade och mäter det som avses. Om man undantar 
intervjun med läraren för hotell och restaurangprogrammet så genomfördes alla övriga intervjuer under så lika 
förhållanden som möjligt, att lärarna fick läsa igenom frågorna i förväg och att intervjun var på en av lärarna 
vald tidpunkt.

Vad som sänker reliabiliten och validiteten är att jag saknar erfarenhet av både intervjuer och analys av dessa 
och telefon intervjun med läraren för hotell och restaurangprogrammet som var en nödlösning för att inte få ett 
bortfall. Reliabilitet och validiteten för elev enkäten är låg eftersom 24% ej har svarat. Orsaken till bortfallet 
är frånvaro, eftersom det i en större grupp elever oftast är någon sjuk och en del elever har problem med skolk. 
Men som Birgitta Rudberg skriver 

”Det enda man som hederlig forskare kan göra är att sanningsenligt redogöra för bortfallets 
storlek och orsaker , i den mån det är kända.”( Birgitta Rudberg 1993,s137)
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Vad som dock påverkar validiteten positivt är att jag inte frågade om infärgning utan använde andra ord för 
det. Detta var för att eleverna inte är bekanta med det begreppet och därav undvek jag troligen missförstånd.

Diskussion resultat

Dessa intervjuer och enkäter visar på olika syn i många frågor bland elever och olika lärare. På frågeställningen 
i vilken form förekommer infärgning på skolan så anser matematiklärare att det infärgar till viss del men 
många elever verkar osäkra på att det infärgas med yrkesmatematik i matematik A kursen. Det är svårt att 
förklara vad detta beror på, men det kan vara så att eleverna ej känner igen den infärgade matematiken om den 
inte liknar den matematik som används på yrkesprogrammmet.

På frågeställningen ökar infärgning elevernas intresse studieresultat så anser samtliga matematik lärare att 
intresset ökar med infärgning, men det är osäkra om studieresultaten ökar hälften tror att det ökar och hälften 
är osäkra. Det kan vara svårt att vara säker på skillnader om dessa inte är tydliga. Eleverna verkar vara osäkra 
om deras intresse för matematik ökar med infärgning. Detta kan bero på ointresse för matematik oavsett 
utformning vilket i sin tur kan bero på att eleverna känner till att det ej praktiskt används i yrket (se bakgrund: 
egna erfarenheter och vad Elisabeth Rudhe skriver under forskning). Det kan inte heller uteslutas att en del 
elever har allmänt svagt intresse för skolarbete vilket i sin tur kan bero på att eleven upplever matematikämnet 
som svårt och tråkigt. Robert Lundgren och David Thunborg, konstaterar i sin C uppsats om Infärgning i 
matematik i byggprogrammet:

”Vi försökte ju i hög grad färga in matematik i byggämnet för att göra det mer intressant. Vi 
tycker det är underligt att elever, som ändå valt sin utbildning, inte visar större intresse för varken 
matematik eller byggämnet”. (Lundgren, Robert. Thunborg, David 2005, s31) 

Förklaring till detta kan vara att många elever är osäkra över sitt programval eller var begränsade till att 
välja det program som fanns i närområdet. På frågeställningen hur samarbetar karaktärämneslärare och 
kärnämneslärare när det gäller infärgning så har matematik lärare och yrkes lärare olika uppfattning om det 
förekommer samarbete. Detta beror troligast på det olika lärarna har olika syn på vad som kan kallas för 
samarbete. Samarbete mellan yrkeslärare och matematiklärare förekommer eller har förekommit i någon form 
men, verkar ej vara vanlig och så otydlig att det är svårt att veta om det är samarbete eller inte. 

Lösningar till detta problem kan vara att lärarna klart definierar upp begreppet samarbete, är tydliga att använda 
begreppet samarbete när det används, rätt sammansatta lärarlag, gemensamma fikarum, gemensamma lärarrum 
och alla utbildningar i samma lokal. Det sistnämnda är nog den viktigaste lösningen eftersom utbildningarna 
idag är utspridda i flera lokaler med ibland förekommande långa avstånd emellan (upp till ca 1km).

På frågeställningen används matematik i karaktärsämnet så har elever och lärare lite olika syn på den frågan. 
Yrkesläraren för Hotell och restaurang programmet anser att det förekommer mycket matematik i yrkesämnet, 
men eleverna är osäkra. Detta kan bero på att eleverna är osäkra på om att räkna om recept är matematik eller 
inte och att matlagningen sker i grupper var kanske en elev gör beräkningarna. Läraren för Elprogrammet 
tycker att det inte förekommer så mycket matematik i yrkes ämnet, men eleverna tycker att det gör det. 
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Denna skillnad kan förklaras med att eleverna vet hur mycket formler och enheter det finns i elläran och att 
eleverna upplever det som svårt, medan läraren upplever dessa som ganska enkla och vet att dessa ej behöver 
användas så ofta. Yrkes läraren för Barn och fritid programmet och eleverna har en samstämmig syn på att det 
förekommer obefintligt med matematik i yrkes ämnena. 

Trenden i elevenkäten pekar på att de vill ha något mer yrkesmatematik i matematik A. Däremot vill ingen 
elev ha mer än 20% yrkesmatematik i matematik A kursen. Detta kan verka förvånande men, förklaring till 
detta kan vara oro inför det nationella provet men även att de är osäkra på att om undervisningen skulle bli 
intressantare. En matematiklärare tar upp problemet med att undervisa i klasser med elever från olika program 
eftersom det kräver infärgning med olika yrkesmatematik för varje program vilket leder till att infärgade 
föreläsningar i helklass blir svåra att genomföra, detta problem uppmärksammas i matematik delegationens 
rapport:

”En svårighet med infärgningen är att det förekommer att elever från flera olika program placeras 
i samma undervisningsgrupp.” (Matematikdelegationen 2004, s148)

Samarbete mellan yrkeslärare och matematiklärare förekommer men, verkar ej vara vanlig och det är ett problem. 
Lösningar till detta problem kan vara rätt sammansatta lärarlag, gemensamma fikarum, gemensamma lärarrum 
och alla utbildningar i samma lokal. Det sistnämnda är nog den viktigaste lösningen eftersom utbildningarna 
idag är utspridda i flera lokaler med ibland förekommande långa avstånd emellan (upp till ca 1km).
Som Elisabeth Rudhe skriver: 

”Kommunikation organisation lägger grunden för arbete med arbete med kärnämnen på yrkesämnen. 
Avgörande är att det finns kontaktytor karaktärsämneslärarna och kärnämnenslärarna, mellan 
karaktärsämnena och kärnämnena.” (Elisabeth Rudhe 1996, s25). 

Olika syn på matematik verkar också förekomma. Matematiklärare ser mer på djupare förståelse för matematik 
medan karaktärsämneslärare ser mer praktiskt på matematik. T.ex. vill ellärarna att matematiklärarna skulle 
lära ut trigonometri i matematik A åt eleleverna, vilket matematiklärarna tycker är för svårt för eleverna att 
förstå eftersom detta inte kommer förrän i D kursen. Vad matematiklärarna menar med kunna trigonometri 
är att lära och förstå enhetscirkeln, alla trigonometriska formler och omvandling av dessa. Medan ellärarna 
menar att kunna trigonometri är att slå rätt på miniräknaren för att få ut rätt antal grader på en vinkel. 
Idealet är att karaktärsämneslärare och olika kärnämneslärare samarbetar så tätt att ämnes gränserna suddas 
ut och alla ämnen blir som en enda sammanhängande kurs.  Matematiklärarnas olika uppfattning om 
matematikböckerna är infärgade eller ej, är ett stort problem. Matematikböckerna består av en icke infärgad 
grundbok som är en komplett matematikbok för A-kursen och infärgade programanpassade tilläggshäften som 
är ett komplement till grundboken. 

En del lärare använder sig av hela materialet och är ur infärgningssynpunkt nöjda med materialet. En del lärare 
använder sig enbart av grundboken och är ur infärgningssynpunkt missnöjda med materialet. En lösning till 
detta kan vara att matematiklärarna tillsammans ser över utbudet av matematikböcker som finns för att finna 
ett lämpligt infärgat studiematerial som passar alla.
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Förslag på fortsatt forskning

Att föreslå fortsatt forskning är i dagsläget svårt ,eftersom en ny reform av gymnasieskolan är föreslagen 
.Detta kommer att medföra stora förändringar av gymnasieskolan. Det är oklart i vilken utsträckning praktiska 
program kommer att läsa kärnämnen. 
Om praktiska program enbart läser matematik som ingår i karaktärsämnes kurser så försvinner behovet av 
infärgning i matematik.

Men om vi utgår från att eleverna läser matematikkurser även i framtiden så föreslår jag djupare forskning i 
vad eleverna tycker. T.ex. Med intervjuer eftersom det är svårt att få ut det med en enkät. Man kan även göra 
praktiska försök med att tillämpa infärgning med samarbete mellan lärarna i en eller flera klasser, och låta 
försöket pågå under en längre tid för att bli av inkörningsproblem som kan uppstå i början när både elever och 
lärare är ovana att arbeta på ett nytt sätt.
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Bilaga 1

Enkät matematik

1. Hur mycket matematik ingår i ditt yrkesämne?
Inget 0% lite 0-10%  ganska mycket10-20%  väldigt mycket, mer än 20%  
Vet ej 

2. Hur ofta använder du matematik i ditt yrkesämne?
aldrig  mindre än 1gång i veckan 1 till 5 gånger i veckan 
1 till flera gånger per dag Vet ej  

3. Hur mycket handlar matematik A kursen nu om yrkesmatematiken?
Inget 0% lite 0-10% ganska mycket10-20% väldigt mycket, mer än 20%  
Vet ej 

4. Hur mycket borde matematik A kursen handlat om yrkesmatematiken?
Inget 0% lite 0-10% ganska mycket10-20% väldigt mycket, mer än 20%  
Vet ej 

5. Hur skulle matematik A kursen ha varit om den hade handlat mer om
    yrkesmatematiken?
Ej mer intressant   lite intressantare  mycket intressantare Vet ej 

6.Hur stor del av matematik A lektionerna var du närvarande? Ca______%

Tack för att du tog tid till att svara på frågorna.
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Bilaga 2

Enkätresultat Bf programmet
Antal elever 
i programmet 
13 st

Antal svarande 
elever 11 st

Svarsbortfall 
2 st

Inget 0% Lite 0-10% Ganska 
mycket 10-
20%

Väldigt 
mycket 20%

Vet ej?

1 Hur mycket matematik ingår i ditt 
program?

4 5 1 0 1

Aldrig? Mindre än 
en gång per 
vecka?

1-5 gånger 
per vecka

1 till flera 
gånger per 
dag?

Vet ej?

2. Hur ofta använder du matematik i 
ditt yrkesämne?

3 4 0 0 4

Inget 0% Lite 0-10% Ganska 
mycket 10-
20%

Väldigt 
mycket 20%

Vet ej?

3. Hur mycket handlar matematik A 
kursen nu om yrkesmatmatiken

5 3 0 0 3

Inget 0% Lite 0-10% Ganska 
mycket 10-
20%

Väldigt 
mycket 20%

Vet ej

4. Hur mycket borde matematik A kur-
sen handlat om yrkesmatematiken?

2 3 4 0 2

Ej mer intres-
santare?

Lite intressan-
tare?

Mycket in-
tressantare?

Vet ej?

5. Hur skulle matematik A kursen ha 
varit om den handlat mer om yrkesma-
tematiken?

3 5 0 3

Ca 60% Ca 90% mer än 94% Vet ej?
6.Hur stor del av matematik A lektio-
nerna var du närvarande?

1 5 5 0
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Bilaga 2

Enkätresultat Hr programmet
Antal elever 
i programmet 
7 st

Antal svarande 
elever 4 st

Svarsbortfall 
3 st

Inget 0% Lite 0-10% Ganska 
mycket 10-
20%

Väldigt 
mycket 20%

Vet ej?

1 Hur mycket matematik ingår i ditt 
program?

0 1 0 0 3

Aldrig? Mindre än 
en gång per 
vecka?

1-5 gånger 
per vecka

1 till flera 
gånger per 
dag?

Vet ej?

2. Hur ofta använder du matematik i 
ditt yrkesämne?

0 0 1 3 0

Inget 0% Lite 0-10% Ganska 
mycket 10-
20%

Väldigt 
mycket 20%

Vet ej?

3. Hur mycket handlar matematik A 
kursen nu om yrkesmatmatiken

1 1 0 0 2

Inget 0% Lite 0-10% Ganska 
mycket 10-
20%

Väldigt 
mycket 20%

Vet ej

4. Hur mycket borde matematik A kur-
sen handlat om yrkesmatematiken?

0 3 0 0 1

Ej mer intres-
santare?

Lite intressan-
tare?

Mycket in-
tressantare?

Vet ej?

5. Hur skulle matematik A kursen ha 
varit om den handlat mer om yrkesma-
tematiken?

1 1 0 2

Ca 60% Ca 90% mer än 94% Vet ej?
6.Hur stor del av matematik A lektio-
nerna var du närvarande?

0 1 2 1
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Bilaga 2

Enkätresultat El programmet
Antal elever 
i programmet 
5 st

Antal svarande 
elever 4 st

Svarsbortfall 
1 st

Inget 0% Lite 0-10% Ganska 
mycket 10-
20%

Väldigt 
mycket 20%

Vet ej?

1 Hur mycket matematik ingår i ditt 
program?

0 0 0 3 1

Aldrig? Mindre än 
en gång per 
vecka?

1-5 gånger 
per vecka

1 till flera 
gånger per 
dag?

Vet ej?

2. Hur ofta använder du matematik i 
ditt yrkesämne?

0 0 3 0 1

Inget 0% Lite 0-10% Ganska 
mycket 10-
20%

Väldigt 
mycket 20%

Vet ej?

3. Hur mycket handlar matematik A 
kursen nu om yrkesmatmatiken

0 1 1 0 2

Inget 0% Lite 0-10% Ganska 
mycket 10-
20%

Väldigt 
mycket 20%

Vet ej

4. Hur mycket borde matematik A kur-
sen handlat om yrkesmatematiken?

2 1 0 1

Ej mer intres-
santare?

Lite intressan-
tare?

Mycket in-
tressantare?

Vet ej?

5. Hur skulle matematik A kursen ha 
varit om den handlat mer om yrkesma-
tematiken?

1 1 0 2

Ca 60% Ca 90% mer än 94% Vet ej?
6.Hur stor del av matematik A lektio-
nerna var du närvarande?

3 0 1 0
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Bilaga 2

Enkätresultat samtliga
Antal elever 
25 st

Antal svarande 
elever 19 st

Svarsbortfall 
6 st

Inget 0% Lite 0-10% Ganska 
mycket 10-
20%

Väldigt 
mycket 20%

Vet ej?

1 Hur mycket matematik ingår i ditt 
program?

4 6 1 3 5

Aldrig? Mindre än 
en gång per 
vecka?

1-5 gånger 
per vecka

1 till flera 
gånger per 
dag?

Vet ej?

2. Hur ofta använder du matematik i 
ditt yrkesämne?

3 4 6 1 5

Inget 0% Lite 0-10% Ganska 
mycket 10-
20%

Väldigt 
mycket 20%

Vet ej?

3. Hur mycket handlar matematik A 
kursen nu om yrkesmatmatiken

6 5 1 0 7

Inget 0% Lite 0-10% Ganska 
mycket 10-
20%

Väldigt 
mycket 20%

Vet ej

4. Hur mycket borde matematik A kur-
sen handlat om yrkesmatematiken?

2 8 5 0 4

Ej mer intres-
santare?

Lite intressan-
tare?

Mycket in-
tressantare?

Vet ej?

5. Hur skulle matematik A kursen ha 
varit om den handlat mer om yrkesma-
tematiken?

5 7 0 7

Ca 60% Ca 90% mer än 94% Vet ej?
6.Hur stor del av matematik A lektio-
nerna var du närvarande?

4 6 8 1
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Bilaga 3
Intervjufrågor matematiklärare för yrkes program

1. Använder du infärgning idag i det aktuella yrkesprogrammet?
Varför/ varför inte?

Lärare A svar: Jag försöker använda vardagsrelaterade exempel som anknyter till de eleverna förväntas 
behöva i framtiden.

Lärare B svar: Använder det i matematik så att eleverna får det lättare sen när det skall praktiskt använda sig 
av kunskaperna.

Lärare C svar: Eftersom vi använder oss av böckerna 3000 som har speciella och jag väljer stickprov ur 
dessa.

Lärare D svar: Jag har använt mig av infärgning i bl.a. elprogrammet. Men det är svårt att använda sig av 
infärgning om man har flera program i .samma kurs 

2. Hur ofta tror du att det skulle gå att infärga i matematik A kursen för det aktuella 
yrkesprogrammet?

Lärare A svar: Ofta men ej med de nuvarande böckerna.

Lärare B svar: Borde jobba mer med yrkesmatematik som man gjorde förut innan poängkurserna.

Lärare C svar: Säkert i alla områden som ingår i kursplanen. Men nationella provet är samma för alla 
program. Inga program specifika uppgifter vilket är ett problem.

Lärare D svar: Det kan vara en liten del i varje lektion.

3. Stöder matematikböckerna infärgning för det aktuella yrkesprogrammet?
Och i så fall hur?

Lärare A svar: De nuvarande böckerna stöder ej tillräckligt.

Lärare B svar: Det gör det . Det finns program anpassade häften till alla program. Men eleverna måste läsa 
hela kursen för att klara nationella provet.

Lärare C svar:.

Lärare D svar: Nej det gör det inte. Eftersom vi använder oss av standardböcker i alla program. Men man 
kan titta i deras yrkesböcker och se vad som finns i dem.
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Bilaga 3
4. Har infärgning spelat roll vid valet av matematikböcker?

Lärare A svar: Det är mitt första år på skolan kan ej uttala mig om det.

Lärare B svar: Inte för mig eftersom jag är ny som lärare i matematik.

Lärare C svar: Ja det har vi. Vi har valt böcker med speciella programanpassade extrahäften.

Lärare D svar: Inte på vår skola vi har valt samma matematikbok för alla program.

5. Vilka möjligheter eller problem kan det finnas med att infärga?

Lärare A svar: Om infärgningen blir för stor så kommer man från kursplanen.

Lärare B svar: Samma kurs och samma nationella prov. Detta kräver att man går igenom alla kapitel 
i grundboken vilket gör att man ej hinner koncentrera sig på det kapitel var man använda sig av yrkes 
matematik.

Lärare C svar: Möjligheter finns men problemet är att vi är en liten skola och elever från olika program läser 
i samma matematikgrupp. Vilket leder till att man inte kan ta infärgade uppgifterna gemensamt.

Lärare D svar: Möjligheter finns . Det är fråga om arbetsinsats.

6. Ökar elevernas intresse för matematik med infärgning?
Varför/ varför inte?

Lärare A svar: Kan mycket väl tänka mig, om det kommer från deras vardag och tas upp i ämnet.

Lärare B svar: Det gör det . De får räkna på det uppgifter det har direkt nytta av och det är mer intressant.

Lärare C svar: Det tycker att det gör för det är intressant för eleverna.

Lärare D svar: Det ökar eftersom eleverna känner igen sig.
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Bilaga 3
7. Blir elevernas studieresultat i matematik bättre med infärgning?
Varför/ varför inte?

Lärare A svar: Vet ej men det kan tänka sig men då är det svårt att insistera på alla kursmål. Vardags yrkes 
relaterade uppgifter borde värderas lika högt som mer teoretiska. Man kunde ta bort vissa del moment i 
matematik A T.ex. algebra och ekvationer som tar mycket tid.

Lärare B svar: Vet ej eftersom max 30% går att infärga. Men jag har en känsla av att eleverna  tycker att det 
är roligare och att det lär sig bättre.

Lärare C svar: Det tycker att det blir eftersom det har de som intresse.

Lärare D svar: Har ingen uppfattning om det. Men det blir nog roligare. Nationella proven mäter lika oavsett 
program.

8. Har du samarbete  med yrkeslärare för infärgning?
Varför/ varför inte?

Lärare A svar: Ej i tillräcklig utsträckning.

Lärare B svar: Nej! Eftersom yrkeslärarna jobbar så långt bort i andra lokaler. Alla borde jobba i samma 
lokaler och ingå i samma arbetslag.

Lärare C svar: Har väldigt mycket samarbete med en del yrkeslärare. Jag har använt mig av yrkesmatematik 
böcker i ordinarie matematik undervisningen.

Lärare D svar: Med el lärarna har vi. Men vi träffar dom sällan och det ett fysiskt problem.

9. Har du kontakt med yrkeslärare för att kunna välja lämplig infärgning?
Och hur fungerar det?

Lärare A svar: Har för lite kontakt. Man borde utvidga kontakt med alla program och ändra kursplaner så de 
blir mer yrkes inriktade.
Om infärgningen blir för stor så kommer man från kursplanen.

Lärare B svar: Nej det har jag inte.

Lärare C svar: Det har jag och det fungerar alldeles utmärkt.

Lärare D svar: Har pratat med el lärare och använt sig av deras ellärabok och tagit exempel som anknyter till 
deras bok.
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Bilaga 4
Intervjufrågor yrkeslärare för yrkes program

1. Hur mycket matematik ingår det i ditt yrkesämne?

Lärare El svar: En del i elära A 50poängskurs.

Lärare Bf svar: Väldigt lite i en kurs tittar vi på vad matematik är för förskolebarn.

Lärare Hr svar: Mycket! Räkna med måttenheter och recept skall multipliceras.

2. Hur ofta tror du att det skulle gå att infärga i matematik A kursen från det aktuella 
yrkesprogrammet?

Lärare El svar: Ofta! Eleverna skulle bli mer motiverade de ser en mening i matematiken.

Lärare Bf svar: Svår fråga är inte insatt vad som ingår i matematik A kursen. Men jag kan tänka sig att man 
kan göra vissa ämnes övergripande projekt.

Lärare Hr svar: Ganska mycket eftersom det även ingår företags ekonomi och procent.

3. Hur samarbetar du med matematikläraren när det gäller infärgning?

Lärare El svar: Ingenting

Lärare Bf svar: Absolut ingenting.

Lärare Hr svar: Vi har pratat om det men det har inte blivit av.

4. Finns det några möjligheter eller problem med att infärga?

Lärare El svar: Vet ej. Möjligheter finns säkert och problem lär dyka upp.

Lärare Bf svar: Borde få tid för att träffa matematiklärare för att starta projekt.

Lärare Hr svar: Kan ej tänka mig det finns problem.
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Bilaga 4
5. Tror du att elevernas intresse för matematik ökar tack vare infärgning?
Varför/ varför inte?

Lärare El svar: Intresset ökar (de ser en mening) De kanske inte behöver räkna sådant som det inte behöver i 
framtiden.

Lärare Bf svar: Kan tänka sig att det skulle bidra lite grann. Många barn och fridtids elever tycker att 
matematik är jobbigt.

Lärare Hr svar: Hoppas men vet ej. Borde bli roligare eftersom det får ett sammanhang.

6. Blir elevernas studieresultat och motivation i matematik bättre med infärgning? Varför/ 
varför inte?

Lärare El svar: Tror det blir bättre de slipper att tänka på två olika sorts matematik.

Lärare Bf svar: Svårt att säga men att alla bidrag till att öka elevernas motivation är viktiga att satsa på.

Lärare Hr svar: Svårt att säga men matematik blir roligare.




