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Abstract 
 
The aim of this thesis is to contribute to knowledge regarding affordances and 
constraints of mathematics in vocational education. 

Different theories, i.e. theory-guided bricolage, have been used for the 
analyses. 

In the different articles grounded theory, hermeneutics and Kennewell’s 
model about affordances and constraints were applied. Data has been collected 
from documents and reports. 
    The first article analyses what methods and theories that has been used by 
researchers to uncover mathematics in vocational education. The development is 
going in the direction to use many methods at the same time and the technical 
development has made this possible. Results from earlier research shows that 
mathematics is invisible, hidden in black boxes and something existing as silent 
knowledge. In order to uncover mathematics the researcher has to know the 
subject. 
    The second article gives an historical overview of the role of mathematics in 
vocational education to this day from the days of the guild when the master was 
responsible for the education to the upper secondary school of today when the 
pupils are being taught in Mathematics, course A, by the mathematics teacher. 
    The third article is an analysis of a development project in a vocational 
program with the purpose to develop cooperation between teachers of 
mathematics and teachers in the vocational subjects. The results indicate that the 
historical overview can help to explain that even today it is hard to make 
cooperation happen between categories of teachers with different conditions and 
educational background. The analysis of the development project that took place 
after the reform in 1994 pointed at possibilities, but that it takes time and 
support is required from the school leaders. The pupils had deficient pre-
knowledge in mathematics but became more motivated and achieved better 
when they were taught by teachers who had cooperated before and in class with 
the other teachers. 
    The results indicate that it is relevant to carry out in-service training with 
different categories of teachers to be prepared for the possibility to get time to 
meet and discuss content and teaching in mathematics and in the vocational 
subjects. It is important to document results from in-service training and to link 
researchers for support and to disseminate results to other schools and groups 
nationally and internationally through publications and conferences. 
 



 



 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna avhandling är att bidra med kunskap om matematikens 
möjligheter och begränsningar i yrkesutbildningar. Vid analysen har flera olika 
teorier använts s.k. theory-guided bricolage. I de olika artiklarna har grounded 
theory, hermeneutik respektive teorin om affordances och constraints använts. 
Data har hämtats från dokument och rapporter. 
   Den första artikeln analyserar vilka metoder och teorier som använts av 
forskare för att få syn på matematiken i yrkesutbildningar. Utvecklingen har gått 
mot att använda flera metoder samtidigt och den tekniska utvecklingen har gjort 
detta möjligt. Resultat från tidigare forskning visar att matematiken är osynlig, 
gömd i svarta lådor eller något som bara finns som tyst kunskap. För att kunna 
”se” matematiken måste forskaren vara ämneskunnig. 
    Den andra artikeln ger en historisk genomgång av matematikens roll i 
yrkesutbildningar fram till i dag, från skråväsendets dagar då mäster hade hand 
om hela utbildningen inklusive matematiken till dagens gymnasieskola där alla 
elever undervisas i Matematik, kurs A av matematiklärare.  
    Den tredje artikeln är en analys av ett utvecklingsprojekt på ett yrkesprogram 
som handlade om att utveckla samarbete mellan lärare i karaktärsämnet och 
matematikämnet. Resultatet pekade på att den historiska genomgången från 
skråväsende fram till våra dagar kan förklara att det fortfarande är svårt att få till 
stånd samarbete eftersom lärarkategorierna har olika förutsättningar och 
utbildningsbakgrund. Analysen av utvecklingsprojektet som genomfördes efter 
gymnasiereformen 1994 pekade på möjligheter, men att det tar tid och att det 
kräver stöd av skolans ledning. Eleverna hade bristande förkunskaper i 
matematik men blev mer motiverade och presterade något bättre när de 
undervisades av lärare som hade samverkat före och i genomförande av 
undervisning. 
    Resultaten indikerar att det är relevant att genomföra fortbildning för lärare av 
olika kategorier för att dessa skall beredas möjlighet att få tid att mötas och 
diskutera innehåll och undervisning i matematik och karaktärsämnena. Det är 
viktigt att dokumentera resultat från forbildning och att knyta forskare som stöd  
vid fortbildning samt att kunna sprida resultaten utanför den egna skolan både 
nationellt och internationellt genom publikationer och konferenser. 
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1. Inledning 
Mitt forskningsintresse handlar om hur den matematik som undervisas i skolan 
ska kunna användas i yrkesämnena. Jag är intresserad av att se behovet av 
matematik i olika yrken och verksamheter och av vilka problem och utmaningar 
som elever och lärare ställs inför i matematikundervisningen. Jag har velat finna 
möjligheter för elever och studenter att känna att de behärskar den matematik de 
behöver använda och varit nyfiken på vilka strategier vi kan välja för att detta 
ska kunna ske. 
     Mitt forskningsprojekt har pågått under många år med olika långa avbrott. 
2005 antogs jag som doktorand vid Luleå tekniska universitet och har parallellt 
med en heltidstjänst vid Göteborgs Universitet arbetat vidare under handledning 
av professor Barbro Grevholm och professor Lars-Erik Persson. Jag påbörjade 
mina forskarstudier i Göteborg tillsammans med mina kollegor och var under en 
studieperiod i London. Tidigt formulerade jag frågor om varför och vilken 
matematik som syns eller som kommer till uttryck inom olika yrken och i 
yrkesutbildningar. Det betyder att frågorna har funnits med under lång tid och 
haft skiftande fokus.  

Min avhandling är tvåspråkig. Den första och tredje artikeln är skrivna på 
engelska. Många av de källor jag använt är skrivna på engelska. Den andra 
artikeln är skriven på svenska och alla tre artiklarna finns i full längd i slutet av 
denna avhandling. Förhoppningsvis ska inte denna dubbelspråklighet i 
framställningen störa den svenska läsaren. Eftersom det också finns en 
sammanfattning på engelska hoppas jag att även en engelskspråkig läsare ska 
kunna ta till sig stora delar av innehållet. 
 
Problemområdet 
Matematik har en central roll i skolan. Det är ett av kärnämnena och har en lång 
tradition som skolämne. Man iakttar barns matematikutveckling redan i 
barnomsorg och förskola. I kvalitetsgranskningen Lusten att lära – med fokus på 
matematik (2003) visar det sig att svårigheterna med att lära matematik ökar i 
årskurs 5 och därmed börjar elevernas intresse för ämnet att minska. Antalet 
mätpunkter för att mäta elevers kunnande i matematik har utökats över tid. 
Nationella prov i matematik är till exempel obligatoriska i årskurserna 3, 5 och 
9 från och med vårterminen 2009 (SFS, 2008:845). Proven tillskrivs stor vikt 
när det gäller att diskutera svenska elevers kunskaper i matematik och 
måluppfyllelse i ämnet. Även internationella jämförelser som exempelvis 
TIMSS (Skolverket, 2009) används för att placera svenska elevers kunskaper i 
matematik i den politiska debatten. Resultaten från PISA 2009 kommer att 
presenteras på Skolverkets webbplats i slutet av 2010.  
     Länge har vi i Sverige talat om det livslånga lärandet och i samband med 
läroplanen Lpf 94 (1994) markerades att alla elever, oavsett om valet gällde 
teoretiska eller yrkesförberedande program, skulle studera matematik i den 
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gemensamma kursen, Kurs A. Detta var ett stort steg på många sätt, men 
framför allt medförde det att många matematiklärare skulle undervisa i för dem 
nya elevgrupper och att karaktärsämneslärare inte längre hade ansvaret för det 
som tidigare kallades yrkesmatematik. Dessutom skulle programmets karaktär 
”färgas” in i matematikämnet. Nu skulle man visa relevansen av att lära sig 
matematik oavsett vilket program eleverna läste på gymnasiet. Denna 
”infärgning” hade, enligt kursplanen i matematik och kommentarmaterialet, 
avsikten att öka elevernas vilja att studera matematik. Möjligheten att se hur 
matematiken används i yrkena skulle motivera eleverna till att vilja lära sig 
matematik och lyckas i den gemensamma Kurs A. Detta var en stor utmaning 
för gymnasieskolans yrkesförberedande program att anta. 

De flesta yrken som tidigare krävde mycket manuellt arbete har förändrats 
och alltfler använder teknik och modellering via datorer i sitt dagliga arbete 
(FitzSimons & Coben, 2009). Detta kräver ett mer utvecklat matematiskt 
kunnande än vad som tidigare var fallet. SOU 2008:27 Framtidsvägen – en 
reformerad gymnasieskola (2008) pekade på att den modell för gymnasieskolan 
som Lpf 94 arbetat utefter måste reformeras och att speciellt de gamla 
yrkesförberedande programmen måste ses över och ges nya 
organisationsmöjligheter.  

I Prop. 2008/09:199 (2009) skriver man ”I gymnasiegemensamma ämnen 
som t.ex. matematik ska kurserna utformas med centralt innehåll som är särskilt 
relevant för utbildningen”. Denna ansats fanns redan med i den förra reformen 
där man beskrev hur sådan ”infärgning” borde utformas. I direktiven formuleras 
också tydligt att branscherna ska delta aktivt när det gäller att ta fram 
ämnesplaner inför Gy 2011.  

I det sammanhanget har resultaten från min studie relevans. 
 
Personlig utveckling 
Efter att ha studerat matematik och fysik sökte jag en tjänst på ett stort varv i 
Göteborg och fick arbete som beräkningstekniker och sedermera 
fartygskonstruktör. I det arbetet hade jag täta kontakter med olika yrkesmän, 
från tekniker, ritare, programmerare, svetsare, plåtslagare till ekonomer. Jag 
slogs av att det fanns ett kunnande i matematik i de olika yrkena som jag inte 
var bekant med och ibland var det svårt att förstå hur lösningarna hade kommit 
till. Jag var nyfiken på hur de löste uppgifterna och ville jämföra med hur jag 
löste problemen med min skolundervisade matematik. När vi skulle tala om 
problemen och lösningarna saknade vi ofta ett gemensamt matematikspråk. Jag 
blev också varse hur begränsad min egen beredskap var för nya situationer där 
jag skulle använda mina matematikkunskaper, generellt, i nya speciella 
situationer.  

Fortfarande kommer jag väl ihåg när en längare (längaren markerar 
fästpunkter för vajrar vid lyft av fartygssektioner och är därmed ansvarig för 
säkerheten vid lyftet) på flakline (flakline är platsen där sektionerna byggs enligt 
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löpande band principen) ringde upp till mig på kontoret och sa att det regnat 
otroligt mycket under det senaste dygnet. Jag tänkte: Varför ringer han mig och 
berättar detta som vi alla kunnat se? Men han tillade att en övredäckssektion 
skulle lyftas senare under dagen. Han ville veta om detta fortfarande var 
aktuellt. Jag tittade i min tidplan och sa: Jodå, den ska lyftas. Då sa han igen: 
Det har regnat mycket det senaste dygnet! Till saken hör att dessa sektioner 
byggdes med det övre däcket neråt och alla spant och webbar monterades på 
detta däck. (Spanten är längsgående balkar och webbarna är tvärgående skott i 
fartygsskrovet.) Därefter lyftes de upp av lyftkranen. Krokar och vajrar flyttades 
till nya lyftbeslag så att sektionen kunde roteras och få rätt läge före 
monteringen på fartyget. Plötsligt såg jag som i slow motion vatten rusa ur 
sektionen. Sektionen kom i okontrollerbar rörelse, vajrar trasades sönder och all 
plåt föll till golvet med ett dån. Mitt svar till längaren kom nästan som en 
viskning. OK! Jag återkommer när jag gjort nya beräkningar. Han, med sin stora 
erfarenhet, visste antagligen redan hur mycket tyngre sektionen blivit och ville 
stoppa lyftet, men han hade inte mandat till detta förrän någon från 
konstruktionsavdelningen hade gjort sitt. Några minuter senare fick han det svar 
han behövde för att stoppa lyftet. 

Efter några år på varvet och avslutad lärarutbildning började jag arbeta på 
Komvux där jag undervisade i matematik och fysik. Dit kom deltagare som 
skulle läsa matematik på olika nivåer, från etapp I till och med etapp IV. Många 
av dem hade tidigare yrkeskunskaper från olika branscher. Det var fascinerande 
att ta del av de olika strategier och knep som de använde för att lösa uppgifter i 
matematik. De var inte alltid självklara för mig som lärare. Jag blev dessutom 
uppmärksam på att vi många gånger hade olika syn på om det verkligen var 
matematik som de visade att de kunde. För dem var det bara något som de hade 
lärt sig någonstans och det fungerade i yrket. Det var yrkeskompetens för dem.  

Så småningom började jag som lärare vid Göteborgs Universitet. I ett av 
projekten där, lät vi studenterna besöka Volvo för att ta reda på vilken 
matematik de kunde se vid biltillverkningen. I ytterligare ett annat projekt, 
DUGA-projektet (Kilborn, 1996) som jag senare beskriver, besökte vi 
yrkesförberedande program för att undersöka vilken matematik som fanns på de 
olika programmen. Jag kom senare att delta i KAM-projektet, som bedrevs på 
en gymnasieskola och som beskrivs närmare, med början i kapitel 2. Jag 
intresserade mig även för hur det sett ut internationellt inom yrkesutbildningar 
och är medlem i och har även suttit som vice ordförande i styrelsen för ALM 
(Adults Learning Mathematics). Där organiserade jag en grupp som har som 
intresse att diskutera matematik i yrkesutbildningar och yrken (Lindberg, 2001; 
Lindberg, 2003; Lindberg & Inglis, 2005).  

Jag arbetade också i ett projekt som finansierades av Rådet för högre 
utbildning för att leta efter matematik på ett nöjesfält. Målet var att utöka 
studenternas repertoar när det gäller att finna möjligheter att väcka elevers lust 
för ämnet och använda miljöer utanför skolsalen för undervisning och lärande i 
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matematikämnet (Lindberg & Pendrill, 2009). I samband med 
implementeringen av Lpf 94 framtogs inspirationsskrifter via tidskriften 
Nämnaren från Göteborgs Universitet, numera vid Nationellt Centrum för 
Matematikutbildning, (NCM). I en av dessa, ”Matematik ett kärnämne” (1995), 
var jag en av författarna till kapitlet 6: ”Matematik i samverkan”, där exempel 
från olika program lyftes fram för att peka på relevansen av att samverka mellan 
matematik och karaktärsämnen. Det är just exempel på vad som kom att kallas 
”infärgning”. Idag arbetar jag i en inriktning för blivande lärare där 
yrkesverksamma utbildar sig till yrkeslärare, där några av inslagen handlar om 
att de blivande yrkeslärarna ska bli medvetna om vilken matematik som används 
i yrket. Dessa studenter hävdar ofta att de inte använder matematik men de har 
matematisk kompetens som de använder utan att vara medvetna om vad det är. 
De har också stundtals svårt att se att matematik över huvud taget spelar någon 
som helst roll i deras yrken. Matematiken är alltså väl dold, gömd i sin svarta 
låda.  

Genom detta avhandlingsarbete har jag fått tillfälle att fördjupa mig i ett 
område som fängslat och förbryllat mig länge. Jag har även fått en djupare 
inblick i svårigheter som forskare står inför. Detta har gjort mig ödmjukare i 
mitt möte med forskning och mer kritisk vid läsning av forskningsrapporter. 
 
Klassificering av forskningens hemvist och karaktär 
Forskningen har sin hemvist i det matematikdidaktiska fältet inom den 
utbildningsvetenskapliga disciplinen (Niss, 2001). Målet är att beskriva lärande 
och matematiska kompetenser och att skapa metoder för att bedöma resultat av 
undervisning och lärande (ibid.). Forskning inom matematikdidaktik sker inom 
vitt skilda fält och aspekter som ämnesrelaterade (aritmetik, algebra), via 
artefakter (läromedel, dator), organisatoriska (gruppstorlek, differentiering), 
målrelaterade (tester, bedömning, prov), ramfaktorrelaterade (kursplaner, 
undervisningsplaner, lärares utbildningsbakgrund). Även forskning inom det 
affektiva området med fokus på elevers och lärares attityder till ämnet och fokus 
på skillnaden mellan flickors och pojkars prestationer i matematik har varit 
föremål för matematikdidaktisk forskning.  Forskningen sker således inom alla 
områden där undervisning och lärande i matematik är i fokus. Forskning inom 
det matematikdidaktiska fältet har i stor utsträckning utförts inom förskola, 
grundskola och gymnasiets teoretiska program. Inom det matematikdidaktiska 
fältet som i all annan forskning avgör frågan man har för avsikt att besvara valet 
av teorier och metoder. Det innebär att det oftast inte är möjligt att utkristallisera 
en teori eller metod som ska användas. Snarare bör de olika teorierna bidra till 
att tolka och beskriva data på ett sätt som gör det möjligt att besvara 
forskningsfrågorna.  

I detta arbete bedrivs forskningen i gränslandet mellan skolmatematik och 
yrkesmatematik. Med skolmatematik avser jag matematik som undervisas på 
matematiklektionerna och som har fastställts i kursplaner för grundskola och 
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gymnasieskola och med yrkesmatematik den matematik som kommer till 
uttryck inom i olika yrken.  Arbetet är tredelat och har karaktären av 
dokumentanalys utifrån ett matematiskt och matematikdidaktiskt ramverk. Detta 
innebär att matematikteori och matematikdidaktik är nödvändiga verktyg, men 
inte tillräckliga. Detta får till följd att även andra teorier och metoder måste 
beaktas.  
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2. Forskningsfrågorna 
Som matematiklärare i grundskola, gymnasieskola och inom kommunal 
vuxenutbildning och senare som lärare och metodiklektor inom lärarprogram 
har jag varit i många klassrum och i verksamheter där jag sett elever arbeta med 
matematik. Jag har handlett och iakttagit blivande matematiklärare i 
undervisningssituationer. Denna bakgrund har varit värdefull för mitt 
forskningsintresse. Läroplanen som kom 1994 (Lpf94) med ny struktur och 
skrivningar om att kursen ska ge en grund som svarar mot de krav yrkesliv och 
fortsatta studier ställer väckte frågor kring möjligheter om samverkan med 
matematik och andra ämnen. 
    Som jag beskriver i inledningen till artikel 3 har det alltsedan Lpf94 
presenterades förts en diskussion om vilka möjligheter och hinder det innebär att 
eleverna i yrkesprogrammen läser samma matematikkurs som övriga 
gymnasieelever. Frågan huruvida de framförda argumenten stämmer med vad 
elever och lärare upplever är viktig att utreda och om vad som karaktäriserar de 
anförda möjligheterna och hindren. 
    Under åren har mina forskningsfrågor förändrats. Mitt forskningsintresse har 
dock, som jag redogjort för tidigare, hela tiden varit att synliggöra matematiken 
i olika sammanhang. I DUGA-projektet, Didaktisk ämnesteori och 
Undervisningsmetodik inom Gymnasieskolans A-kurs (Kilborn, 1996) besökte 
jag tillsammans med kollegor några gymnasieskolors yrkesprogram där vi 
orienterade oss om matematikinnehållet i karaktärsämneskurser och jämförde 
det med innehållet i kurs A. Detta arbete fortsatte jag sedan med i mitt arbete 
med KAM-projektet där jag undersökte matematikinnehållet i 
karaktärsämneskurserna. Jag använde mig då av kursplanerna i matematik för 
årskurs 9 och gymnasiets kursplan för kurs A. Innehållet för dessa kursplaner är 
i stora delar överlappande, vilket var avsikten när de skrevs (artikel 3, tabell 5). 
Kunskaper från grundskolan skulle åter bearbetas och fördjupas i 
gymnasieskolan. Kurs A skulle läsas av alla elever och därför var det lämpligt 
att undersöka om detta innehåll kunde stödja innehållet i karaktärsämnet när det 
gällde användning av matematik. Jag valde ett av yrkesprogrammen för denna 
analys.  
 
Övergripande forskningsfrågor 
De övergripande forskningsfrågorna i studien blev följande: 
Vad karaktäriserar utmaningarna och problemen med matematiken i den 
gymnasiala yrkesutbildningen? Vad kan forskning och utveckling tillföra? 
     I de tre artiklarna redovisar jag underlag som på olika sätt svarar på frågorna 
och ger en inblick i hur matematiken har tagit sig uttryck i yrkesutbildningen i 
Sverige fram till idag.  Genom att ge en historisk överblick där nedslag gjordes 
vid förändringar och reformer ges en bild av utvecklingen över tid.  
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     Jag beskrev vidare hur forskning har bedrivits inom yrkesutbildning när det 
gäller matematik. Jag utvidgade vid sökningen området till att även gälla källor 
som beskriver forskning på arbetsplatser där matematikinnehållet varit i fokus. 
Eftersom jag fann ytterst lite dokumentation från Sverige använde jag framför 
allt dokumentation från internationella källor. Genom att använda ett 
utvecklingsprojekt som empiriskt exempel hade jag möjlighet att analysera 
uppkomna hinder och möjligheter som vi står inför idag.  

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för vilka frågor som formulerades 
till de olika artiklarna och argumentera för att de bildar underfrågor till de 
övergripande frågorna. 
 
Frågorna i de tre artiklarna 
I den första artikeln (Lindberg, 2007), som är en litteraturgenomgång, 
undersöktes vilka teorier och metoder som har använts i tidigare studier för att 
leta efter den matematik som finns i yrkesutbildningar. En fråga formulerades 
kring vilket som är den mest lämpliga metoden för mig att använda i senare 
tänkta studier. I detta sammanhang är jag en ensam forskare, varför frågan lika 
väl kunde ha formulerats mer relevant från början, dvs. vilket är den mest 
lämpliga metoden för en ensam forskare.  

Den andra artikeln (Lindberg, 2009) beskriver yrkesutbildningen i förändring 
och omvandling, vad gäller innehåll och struktur. Frågorna handlar om vilken 
position yrkesutbildningen har idag och hur har den historiska utvecklingen av 
yrkesutbildning ser ut. 

Den tredje artikeln (Lindberg & Grevholm, inskickad för publicering) är 
skriven tillsammans med en av mina handledare, Barbro Grevholm. Underlaget 
är ett projekt på en gymnasieskolas yrkesprogram som bedrevs mellan 1998 och 
2002 och artikeln tar sin utgångspunkt i detta projekt för att arbeta med följande 
fyra frågor: Vilka är de karaktäristiska dragen för det skolbaserade 
utvecklingsprojektet KAM? Vad karaktäriserar de möjligheter och 
begränsningar som deltagarna i ett dylikt projekt möter? Vilka är de faktiska 
resultaten från KAM-projektet i relation till målen?  Dessa frågor har 
utvärderingskaraktär, men den sista frågan är framåtsiktande, nämligen: Vilka är 
slutsatserna och vilka implikationer kan detta slags utvecklings- och 
forskningsprojekt ha för framtida skolbaserade projekt?  

Svaren på frågorna i de tre artiklarna ledde mig således fram till svar på de 
tidigare formulerade övergripande frågorna i studien: 

 
1. Vad karaktäriserar utmaningarna och problemen med 

matematiken i den gymnasiala yrkesutbildningen?  
2. Vad kan forskning och utveckling tillföra? 
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I samtliga tre artiklar finns frågor som kan förknippas med första frågan som 
hänför sig till utmaningar och problem och den tredje artikeln innefattar i stor 
utsträckning den andra frågan om vad forskning och utveckling kan tillföra. 
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3. Tidigare forskning och dokumentation inom området 
 
Forskningsmetoder och teorier 
Den första delen av litteraturöversikten har som syfte att ge en bild av hur 
forskning bedrivits inom yrkesutbildning med matematikinnehåll och vad man 
kom fram till då man använde olika teorier och metoder. Eftersom sökningarna i 
relevanta databaser mm (som redovisas i artikel 1) inte gav många träffar då jag 
endast använde sökordet yrkesutbildning utökade jag sökningen till att innefatta 
även arbetsplats. Det finns många gemensamma drag mellan arbetsplatsen och 
relativt autentiska inslag i yrkesutbildning och därför var det av vikt att utöka 
litteratursökningen i denna riktning. 
     Forskningsarenan är matematik inom yrkesutbildningar och för att hitta 
dokumenterad forskning använde jag kända databaser som Mathematics 
Didactics Database (MATHDI, numera MathEduc) och NCM:s databas och 
konferensrapporter från International Group for the Psychology of Mathematics 
Education (PME) och Adults Learning Mathematics (ALM) åren 1994-2010. 
Jag sökte även bland avhandlingar från de nordiska länderna. De sökord jag 
använde var matematik, yrkesutbildning, arbetsplats, yrke, forskning samt 
metodologi. 

En problembild som framträdde var att matematik oftast inte är synlig i 
yrkesutbildningarna eller yrkena. Olika forskare beskriver det på olika sätt. I 
boken Improving mathematics at work tillför författarna Celia Hoyles, Richard 
Noss, Philip Kent och Arthur Bakker begreppet embedded mathematics (2010, s 
8). Denna kunskap ingår i de kompetenser av teknisk och matematisk art som 
behövs för att kunna utföra arbete och som inte är enkelt kodifierbar som 
matematik (Eraut, 2004). Man kan inte se matematiken eftersom den är knuten 
till datorer och teknik.  ”Matematik – det är det jag inte kan” relaterar Wedege 
(2005) till i sin forskning.  Paulos Gerdes talar om frusen matematik, frozen 
mathematics (Gerdes, 1986, Harris, 1987). Det har också kallats osynlig 
matematik, invisible mathematics, (Coben, 2000; Noss, 2002; Hoyles et al., 
2010) eftersom det inte anses vara matematik som är lätt igenkänningsbar. 
Chevallard (1989) använder begreppet implicit matematik (stillatigande, 
underförstådd matematik). Matematiken är således inte synlig, den erkänns inte 
som matematik, den är något annat, det jag inte kan eller bara vanligt 
yrkeskunnande. Men uppenbarligen är det inte matematik och den finns inte!  

Hur ska man då kunna få reda på vad som används om det inte finns? Detta 
verkar vara ett omöjligt uppdrag. Som en konsekvens av detta icke-existerande 
hävdar Strässer och Bromme (1992) att om forskare går ut på arbetsplatser eller 
i yrkesutbildningen och ställer frågor om matematik genom exempelvis enkäter, 
dvs. om den finns eller vad slags matematik som används, blir svaret med 
nödvändighet att det finns ingen matematik. Flera forskare hävdar dessutom att 
matematik är dolt i svarta boxar och detta försvårar bilden ytterligare. Straesser 
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(2000) och Hoyles et al. (2010) argumenterar kring att den ökande använd-
ningen av teknologi förstärker processen att gömma matematiken från 
samhällets synfält. Som en konsekvens av detta blir större delen 
matematikkunskap som används på arbetsplatserna stillatigande och ibland 
omedveten kunskap. För att komma åt denna kunskap används för det mesta 
etnografiska metoder.  

 
All these studies have had to face the methodological challenge of making 
visible the mathematics of practice in order to study and analyse it. Most 
have undertaken ethnographies, often focusing on “disruptions” in the 
routines of work or on communication across different representational 
infrastructures (Hall, 1999; Hoyles et al., 2002, 2010).  
 

Mycket forskning som bedrevs inom området under 1980-talet använde enkäter 
och tester. Cockroft-rapporten Mathematics counts (1982) visade tydligt att 
svaren på testerna avslöjade vad som inte fungerade, dvs. att uppgifterna inte 
var korrekt lösta, men inte varför svaren inte var korrekta. Det fanns ingen 
möjlighet för studenterna att muntligt redovisa sina resultat. Necher och Teubal 
(1975) pekade också på möjligheten av att få olika svar från studenten på 
samma matematiska innehåll om svaret var lämnat skriftligt eller muntligt.  

Komparativa studier användes, som den studie av Scribner och Fahrmeier 
från 1984 (de Corte, 1987, p. 643) där forskarna undersökte hur 
högskolestudenter och arbetare inom mejeribranschen löste uppgiften som 
innehöll beräkning för mjölkförpackningar. Pettito (de Corte, 1987, p.644) 
hävdade att mejeriarbetarna visade större flexibilitet än högskolestudenterna 
som försökte tillämpa sina skolundervisade proceduriella regler. Pettito hävdade 
att det inte förekom någon transfer från skolkunskap till yrkessituationen. Han 
visade att transfer var ett överskattat fenomen i den formella utbildningen. Detta 
ledde till kritik av teorin om formell utbildning. Fenomenet transfer har forskare 
brottats med och de flesta rapporterna handlar om att transfer inte sker. 
Begreppet transfer kommer från latinets transfero som översätts till bära över 
alternativt överflytta. Inom psykologin används transfer i betydelsen översprida. 
Det kan innebära att utförandet av en uppgift kan komma att påverka utförande 
av en annan. Forskningen kring transfer bedrevs framför allt i början av 1900-
talet. Man hävdade att transfer var en viktig faktor vid all träning, vare sig det 
gäller t.ex. social fostran, utbildning, psykoterapeutisk behandling eller idrott. 
Thorndike (1932) behandlade frågan om effekter av s.k. formell utbildning, dvs. 
om teoretiska/allmänna ämnen som latin och matematik gav en förbättrad 
inlärning av andra ämnen (positiv transfereffekt) eller hämmar den (negativ 
transfereffekt.  

Thorndike var således känd för att ha gjort experimentella studier för att 
undersöka överspridning från ett skolämne till ett annat. I Sverige har vi en 
liknande studie, där eleverna testades på samma matematikinnehåll, men på 
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lektioner i olika ämnen (Säljö, 2000). Den studien visade att elever med större 
framgång löste ett problem om frankering av brev under samhällskunskaps-
lektioner än under matematiklektioner. 

Evans (1999, 2000) har tagit upp begreppet transfer på nytt och vill 
omformulera det till att handla om transfer i praktiken för att analysera 
skolmatematik mot vardagsmatematik och yrkesmatematik. Evans har gjort 
detta genom att använda statistiska metoder och genom intervjuer på 
arbetsplatser och i relation till situerat material. Hans teoretiska ramverk finns 
framför allt i den postmoderna teoribildningen 

Förutom begreppet transfer, som gäller förmågan att överföra till och 
använda kunskaper i andra sammanhang än där de lärts, har även begreppet 
didaktisk transposition använts. Här rör det sig om transposition av kunskap från 
den akademiska världen till skolans värld och undervisningen där (Chevallard, 
1985). Flera forskare har kritiserat begreppet, bland annat Freudenthal och 
Sierpinska (se diskussionen i Love and Pimm, 1996). Kritikerna har påtalat att 
transpositionen inte kan ses som enbart envägspåverkan utan även skolans 
matematik har påverkat den vetenskapliga matematiken (bland annat genom att 
alla matematiker först mött matematiken i skolan). I denna avhandling är det 
mer aktuellt att fokusera på hur skolmatematiken kan göras relevant för 
användning i yrkesutbildningen och i det framtida yrket. 

Eisenhart (1988, p. 102) hävdade att ”all human activity is fundamentally a 
social and meaning-making experience” och att detta märks genom forskning 
med etnografiska metoder, som varit vanlig när det gäller matematiken i yrket 
eller yrkesutbildningen.  

Lave och Wenger (1991) visade att matematik i praktiska situationer främst 
hörde ihop med aktiviteter av rutinkaraktär. Framför allt var den erfarna 
personalen medveten om detta. Lave och Wenger (ibid.) hänvisade till 
begreppen expert kontra novis. Forskaren som letar efter matematik måste 
kunna observera situationer som blir kaotiska, dvs. där bristen på matematiskt 
kunnande framträder. Framför allt gäller det för forskaren som använder sig av 
etnografiska metoder att känna till yrkets språk och matematiken. 

Hoyles, Noss and Pozzi, (1999) beskrev ”kaos” på arbetsplatsen som 
breakdowns. Detta beskrivs också  på ett annat sätt  som  disruptions (Hoyles 
et.al., 2010), dvs. sammanbrott. Situationen uppkom då invanda rutiner inte 
fungerar eller då personalen börjar ifrågasätta en gammal metod. Forskarna 
använde sig av simulerade intervjuer, enkäter och undervisningsexperiment. 
Utifrån sina analyser kunde de identifiera vad de kallar visible, dvs. synlig 
matematik. De menade då att de kunde urskilja matematiska symboler och 
matematiska representationer såväl som strategier och metoder. Detta kunde 
även igenkännas i skolans klassrum när man arbetade med matematik. Beroende 
på inom vilken bransch de bedrev sin studie såg de olika mycket. I arbetet med 
sköterskor fann de mycket material som härrör från grundläggande 
matematikkunskaper, såsom aritmetik. Budskapet från deras forskning var att 
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matematik användes i arbetet, men det gick inte att förutse vad de anställda 
använde och hur de använde matematik utifrån kända generella matematiska 
metoder. Dessutom berodde strategierna på aktivitetens art och vilka resurser 
som fanns att tillgå. Dessa kunde vara manualer och tekniska hjälpmedel.  

Det har även bedrivits forskning i samverkan mellan forskare och lärare. 
Hogan och Morony bedrev ett forskningsprojekt som är beskrivet av Bessot & 
Ridgeway (2000). Syftet var att öka förståelsen av vad slags matematik som 
användes på arbetsplatser så att lärarna kunde utnyttja denna kunskap i sitt möte 
med studenterna. Arbetare skuggades av lärarna som observerade och interjuade 
dem. Resultatet av denna forskning blev arbetsplatshistorier, dvs. beskrivna 
situtioner där matematik användes. 

Wedege (2000) använde samma metod för sitt avhandlingsarbete. Senare 
(2004) arbetade hon på liknande sätt, men tillförde ett slags protokoll som 
användes av lärarna på arbetsplatserna. Skillnaden var också att lärarna inte 
intervjuades under besöket på arbetsplatsen. Hon beskrev också en utveckling 
av sin metod genom att hon inkluderade fotograferier och återgav deskriptiva 
berättelser i avsnitt som hon kallade episoder. 

I det svenska utvecklingsprojektet DUGA (Kilborn, 1996), och senare KAM-
projektet (Kilborn & (Maerker, 1999a,1999b; Grevholm, Lindberg & Maerker, 
2001, 2002) användes många olika sätt att samla data. Detta projekt beskrivs 
närmare i samband med presentationen av projektet i artikel 3. 

I det australiensiska projektet Education for mathematics in the workplace 
(Bessot & Ridgeway, 2000) presenterade samtliga forskare matematik som en 
aktivitet. De beskriver att dessa aktiviteter äger rum i skilda situationer och på 
olika arbetsplatser som exempelvis lantgårdar, byggnadsplatser, sjukhus eller i 
cockpit på ett flygplan. 

Projektet Building academic skills in context: Testing the value of enhanced 
math learning in CTE (Stone, Alfeld, Pearson, Lewis & Jensen, 2006) var ett 
projekt som i många avseenden liknade KAM-projektet, men som var mycket 
större. Studien omfattade 114 lärare och 2000 elever. Forskargruppen som 
bestod av fem forskare använde många olika metoder från kvalitativa metoder 
med fältanteckningar och intervjuer till kvantitativa metoder där de bearbetade 
test med olika statistiska verktyg för projektgrupper och kontrollgrupper. 
    Litteraturgenomgången av forskningen för att beskriva metoder och teorier 
gav vid handen att dessa har varierat över tid och med de olika 
forskningsfrågorna. Genomförandet har också präglats av ramarna för 
ekonomiska och professionella resurser. På grund av att det blivit lättare att 
samla in data och att  nya teknologier har utvecklats, har också antalet metoder 
med tiden kunnat öka inom varje studie. Även om det inte är uttalat, ingen har 
exempelvis nämnt triangulering som metod, kan man uppfatta det som om 
användningen av olika metoder, multimodaliteten, stödjer reliabiliteten och 
validiteten i forskarnas resultat. 
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Historisk genomgång 
    Nästa del av litteraturgenomgången, för att förstå yrkesutbildningens 
placering inom Gymnasieskolan, som den kom till uttryck genom Lpf 94, 
influerades av mina kontakter med professor Lennart Nilsson. Han presenterade 
sin avhandling Yrkesutbildning i nutidshistoriskt perspektiv vid Göteborgs 
Universitet (Nilsson, 1981). Hans avhandling, som grundar sig på offentliga 
dokument som propositioner och riksdagsbeslut, kompletteras med en noggrann 
genomgång av olika politiska beslut som lett fram till dagens yrkesutbildning 
som gymnasieutbildning respektive eftergymnasial utbildning. Hans avhandling 
inspirerade mig till att undersöka vad som hänt efter 1981 som var det år han 
disputerade och även att speciellt söka efter matematiken i de tidigare 
dokumenten. Delar av detta är presenterat i min andra artikel. 

Det som inte var i fokus i Lennart Nilssons avhandling och som inte har 
problematiserats, var matematikens roll i yrkesutbildningar. Eftersom min 
forskningsfråga handlade om just detta fick jag söka i andra dokument och 
sökte via Education Resources Information Center (ERIC), andra databaser och 
tillgängliga äldre läromedel för yrkesutbildningar och fackskola. Några av 
dessa fick jag tillgång till genom personliga kontakter med personer som också 
intresserat sig för detta fält. Denna del av litteraturgenomgången redovisas med 
hjälp av tabell 1 nedan som utökats sedan artikel 2 publicerades.  
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Årtal Dokument Innehåll/Undervisare Organisationsform 
1611 Skolförordning Skriv- och 

räkneklasser 
Gymnasiet 

1649 Skolförordning Inga källor funna Trivialskolor 
Gymnasier 
Akademier 

1826 Statsbidrag Yrkeslärare Göteborgs 
Handelsinstitut 

1853 1850-1851 års 
riksdag 

Tekniskt utbildade 
lärare 

Teknisk 
elementarskola 

1865 Statsbidrag Yrkeslärare Schartaus 
Handelsinstitut 

1877 Riksdagen Inga allmänna ämnen Ettåriga tekniska 
elementarskolor 

1918 Yrkesskolstadgar Troligen yrkesläraren Praktiska 
ungdomsskolor 
Centrala 
verkstadsskolor 
Centrala 
yrkesskolor 
Kommunala 
yrkesskolor 
Enskilda 
yrkesskolor 
Företagsskolor 
Industriskolor 

1930-
talet 

 Yrkesräkning genom 
yrkesläraren 

Landstingets 
centrala 
verkstadsskolor  

1940-
talet 

  Kvällskurser i 
yrkesskolor 

1957 Överstyrelsen 
för 
yrkesutbildning 

Handels- och 
ekonomiläraren 

Treårigt 
handelsgymnasium 

1966 Gymnasiereform Matematiklärare Ekonomisk linje 
1994 Gymnasiereform Matematiklärare Yrkesförberedande 

program 
2011 Gymnasiereform Matematiklärare Lärlingsutbildning 

återinförs 
 

Tabell 1. Viktiga tidpunkter för förändring av yrkesutbildning 
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Några teorier för analys av problem och möjligheter 
I nedanstående avsnitt redovisar jag forskning och dokumentation som hör till 
teorier om affordances and constraints. Jag har valt att beskriva SWOT och 
Kennewells instrument. Eftersom den övergripande frågeställningen handlar om 
matematikens roll i svensk yrkesutbildning, och specifikt om vilka hinder och 
möjligheter som finns, framstår det som rimligt att något redogöra för vad som 
redan finns belagt inom forskningen om hinder och möjligheter.  

Framförallt inom näringslivet används instrumentet SWOT vid planering och 
strategiarbete, ett instrument som hade kunnat vara intressant i mitt arbete. 
SWOT är en akronym för "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och 
"Threats", dvs. styrka, svaghet, möjligheter och hot (Balamuralikrishna & 
Dugger, 1995).  Instrumentet avser att klargöra vad man har möjlighet att 
påverka och vad man inte kan påverka. Båda dessa aspekter kan finnas på 
mikroplanet, likaväl som på makroplanet. I denna forskning har det med lokala 
och nationella förutsättningar och begränsningar att göra i olika verksamheter. 
SWOT är ett analysinstrument som hade varit fullt möjligt att använda i detta 
arbete. Jag valde bort det, eftersom jag ansåg att Kennewells (2001) instrument 
om affordances and constraints skulle vara fullt tillräckligt för mitt syfte då jag 
gör en utvärdering och analys av ett utvecklingsarbete, SWOT hade varit mer 
relevant att arbeta enligt om jag skulle planera, starta och stämma av under 
projektets gång. 

Kennewells modell i figur 1 (Lindberg, Grevholm, in press, s. 5) går tillbaka 
till Gibson (1986) som använder begreppet affordances och till Greeno (1998) 
som använder begreppet constraints. Affordances och constraints beaktas i 
förhållande till deltagarna i aktivitet och aktiviteten själv. 

 
 

 
 

Figur 1. Kennewells modell 
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Kennewell tog fram modellen i ett projekt där han använde ”affordances”, 
”constraints” och ”abilities” för att utforska effekten av att lära sig algebra 
genom datormodellering och på detta sätt skapade han ett nytt ramverk för 
utvärdering som benämns Kennewells modell. I KAM-projektet är deltagarna 
både lärare och elever och aktiviteten är det som sker vid samverkan mellan 
lärare som undervisar i matematik respektive karaktärsämnen. Lärare och elever 
har kunnande (abilities) och fortbildningsprojektet skapar möjligheter/potential 
och begränsningar/hinder (affordances and constraints) som ofta har strukturella 
orsaker.  
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4. Teoretiskt ramverk 
 
Bricolage 
Eftersom forskningsfrågorna inom de olika delarna skiljer sig har jag valt att 
använda olika teorier för att tolka och analysera resultat i de tre artiklarna. 
Teorierna är valda så att de ska samverka och inte stå i konflikt. Denna ansats 
med olika teorier kallar Gravemeijer (1994) ”theory-guided bricolage”. Det 
franska ordet bricoleur kan översättas som tusenkonstnär, dvs. någon som kan 
använda det som finns till hands för att med kreativitet skapa något nytt, gärna 
av något redan använt. Denna produkt som kallas bricolage kan översättas med 
ordet lapptäcke. Det blir något helt av de olika ingående delarna. I detta fall blir 
det ett teoretiskt ramverk som består av olika ingående delar. 

På seminarier har diskussioner förts huruvida det skulle vara möjligt att 
använda ett teoretiskt ramverk utgående från en teori till denna avhandling. 
Diskussionerna med andra forskare övertygade mig om att det fanns behov av 
att kombinera flera teoretiska element så som redovisats. Användningen av 
bricolage diskuterar Jablonka och Bergsten (2010) i sin artikel Theorising in 
mathematics education research: differences in modes and quality. De skriver: 

 
A support for employing such less developed theoretical frameworks is 
found in recent methodological literature advocating the use of so called 
”conceptual frameworks” (or bricolage) as appropriate in mathematics 
education research (e.g. Cobb, 2007; Lester, 2005).  
 

Grounded theory 
I den första artikeln var fokus på att undersöka vilka teorier och metoder som 
hittills använts inom området matematik i yrkesutbildningen. Min ansats var att 
använda data i form av rapporter, publikationer och avhandlingar. Jag använde 
en explorativ ansats och grounded theory enligt Glaser & Strauss (1967). 
 
Hermeneutik  
I den andra artikeln, som var en kartläggning av den historiska utvecklingen av 
yrkesutbildning i Sverige, användes hermeneutik (Gadamer, 1960; Ödman, 
1979). Detta val motiverades av läsning av dokument som skulle generera data 
som underlag för att besvara frågan om hur den historiska utvecklingen vad 
gäller matematikens roll i svensk yrkesutbildning har kommit till uttryck.  I 
denna tolkning av dokumenten har arbetssättet följt de hermeneutiska 
principerna. 
 
Affordances and constraints 
I den tredje artikeln var hermeneutik (ibid.) och affordances och constraints 
(Kennewell, 2001) ramverken. Vi tolkade också projektet som ett exempel på 
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utvecklingsforskning (developmental research). Genom att låta forsknings-
frågorna vara i förgrunden ägnades mycket tid åt att se vilka nackdelar och 
fördelar de olika teoretiska ramverken haft för detta arbete. Framför allt 
användes teorier och metoder som syftar till att besvara arbetets 
forskningsfrågor på ett relevant sätt och att hålla kvar fokus på matematiken och 
yrkesutbildningen och inte utvidga arbetet till andra viktiga frågor som har 
sociokulturella drag. 
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5. Metod och genomförande samt metodologisk diskussion 
 
Generellt 
De tre artiklarna tillsammans med kappan ska bilda en helhet för detta arbete. 
Artiklarna skrevs utifrån mina genuina frågor om matematikens roll i 
yrkesutbildningarna. Arbetet med KAM-projektet, KAM står för 
karaktärsämnenas didaktik, där jag till vissa delar varit medverkande, har haft 
stor betydelse för mig. Att jag även var delaktig i att ta fram empiri i projektet 
påverkade mig att skriva de tre artiklarna som samtliga baserar sig på texter. Jag 
kommer att redogöra för de olika metoderna för varje artikel. 
     När det gäller metoden för kappan innebar den ett hermeutiskt angreppssätt 
där jag återgick till artiklarna och genom dem besvarade forskningsfrågorna. 
Empirin hämtades ur KAM-rapporterna (Kilborn & Maerker, 1999a, 1999b; 
Grevholm, Lindberg & Maerker, 2001, 2002). Även nytt material har framtagits 
eftersom det har gått tid sedan framför allt artikel 1 och artikel 2 publicerades. 
 
Metoder i artikel 1 
Tillvägagångssättet var att via litteratursökning ta reda på vilka metoder och 
teorier som använts vid tidigare studier fram till idag. För att utforska vilka 
kopplingar och mönster som kan finnas mellan metod och forskningsfråga 
användes en explorativ metod. Hur stora grupper av forskare som var delaktiga i 
de olika studierna dokumenterades också. Vid genomläsningen noterades om 
forskarna explicit hade angivit ett teoretiskt ramverk för sin studie, vilken metod 
de använt och hur de använt den.  Arbeten av forskare som hade haft samma 
metoder jämfördes och försök gjordes för att kartlägga hur de genomfört sina 
studier och hur de analyserat resultaten.  
 
Metoder i artikel 2 
Syftet med den andra artikeln var att genom dokument analysera den historiska 
utvecklingen av matematikens roll i yrkesutbildningar i Sverige. Underlaget till 
denna artikel var styrdokument, statliga utredningar och vetenskapliga 
publikationer. Jag intervjuade även personer som har forskat inom fältet och 
som själva arbetat i yrkesutbildningar för att få underlag. Jag började detta 
arbete med att läsa min kollega Lennart Nilssons avhandling (Nilsson, 1981). 
Därefter hade jag flera samtal med honom om den forskning han bedrivit. De 
samtalen gav djupare förståelse för problematiken. Dessutom rekommenderade 
han rapporter och dokument som skulle visa sig vara värdefulla för mitt fortsatta 
arbete. De skrifter som lästes har jag återkommit till flera gånger och läst om 
igen för att kunna tolka texterna och få djupare förståelse av de olika texternas 
betydelse för att beskriva förändringen av yrkesutbildningen i Sverige. 
Utmaningen för mig var att finna dokument där matematik alternativt räkning i 
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yrkesutbildningen beskrivits. I litteratursökningen var sökorden matematik, 
yrkesutbildning och historia. 
 
Metoder i artikel 3 
Underlaget till den tredje artikeln var dokumentationer från ett genomfört och 
avslutat utvecklingsprojekt (KAM-projektet) på en gymnasieskolas 
yrkesprogram. Dokumentationer från KAM 1 del 1, KAM 1 del 2, KAM 2 
inklusive bilaga och KAM 3 (Kilborn & Maerker, 1999a, 1999b; Grevholm, 
Lindberg & Maerker, 2001, 2002), samt annat känt skrivet och publicerat 
material studerades iterativt utifrån olika frågeställningar. Genom att arbeta 
hermeneutiskt eller med den hermeneutiska spiralen som modell gav 
återkomsten till dokumentationerna möjligheter att läsa samma text med nytt 
fokus. Man kunde urskilja nya detaljer och aspekter som har varit viktiga för 
läsningen. Genomläsningen skedde i omgångar utifrån varje specifik fråga. 
Varje nedtecknat resultat lästes av båda forskarna för att få tillförlitlighet mellan 
bedömarna och bevaka att inte viktig information förbisetts.   
Eftersom jag själv varit delaktig i KAM-projektet var det mycket viktigt att 
enbart använda texter i form av dokumentationer och inte förlita sig på 
minnesbilder Total objektivitet går inte att uppnå men jag eftersträvade att 
undvika att vara subjektiv så mycket som möjligt. Jag hade dock en förförståelse 
av texterna eftersom jag har deltagit som forskare med etnografisk ansats. Den 
förförståelsen kan i detta fall endast uppfattas som en tillgång eftersom man 
lättare kan ta t  
 
Kritisk metoddiskussion och metodologiska frågor 
I boken ”Research methods in education” (Cohen & Manion, 1994) beskriver 
författarna syftet med metodologin med hjälp av ett citat av Kaplan (1973): 
 

to describe and analyse these methods, throwing light on their limitations 
and resources, clarifying their presuppositions and consequences, relating 
their potentialities to the twilight zone at the frontiers of knowledge. It is to 
venture generalizations from the success of particular techniques, suggesting 
new applications, and to unfold the specific bearings of logical and 
metaphysical principles on concrete problems, suggesting new formulations. 
 

Syftet med metodologin är således att kunna klargöra och förstå 
forskningsprocessen på bästa möjliga sätt.   
   De metoder som beskrivits gav teknik och procedurer för datainsamling och 
möjliggjorde processen fram till att försöka besvara arbetets forskningsfrågor. 
Dokument i form av skrivna underlag i olika utformning användes. Offentliga 
handlingar som propositioner och rapporter från statliga utredningar har också 
funnits som underlag. Dessa handlingar har hög reliabilitet. Eftersom forskning 
inom svensk yrkesutbildning har varit av liten omfattning användes grounded 
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theory med en explorativ ansats vid sammanställningen av det som publicerades 
som artikel ett.  
     När det gällde dokumentationen av KAM-projektet kan kritiska synpunkter 
framföras på det faktum att dessa texter inte skrivits för att vara underlag för 
forskning. De utgör i huvudsak officiella rapporter från anslagsmottagarna för 
utvecklingsprojektet till Skolverket. Deras främsta syfte var att beskriva för 
Skolverket hur projektet bedrivits och vilka resultat som uppnåtts. Det framgår 
klart att dokumenten har något olika karaktär, där de tidigaste är rena 
beskrivningar medan de senare antar en form som mer påminner om 
vetenskapliga rapporter med en sådan struktur och klart utpekade referenser och 
källangivelser och utförligare analyser. Det faktum att rapporterna inte skrivits 
för att vara källor för forskning kan betyda att viktiga delar saknas i rapporterna, 
delar som kunde ha bidragit till svaret på forskningsfrågorna här. Det finns 
emellertid ingen annan källa att gå till när det gäller KAM-projektet och därför 
har jag genom noggrann läsning och analys tagit i bruk rapporterna efter bästa 
förmåga. Ett förslag till uppföljande forskning kan därför vara att söka upp de 
deltagande lärarna, skolledarna och forskarna och genom intervjuer försöka få 
fram kompletterande material. 
     Vidare när det gäller den tredje artikeln (som skrevs tillsammans med en 
medförfattare) användes den hermeneutiska spiralen eftersom de olika frågorna 
vi ställde krävde att vi läste texten om och om igen från de olika rapporterna ur 
olika perspektiv för att kunna tolka det skrivna i relation till frågorna. Materialet 
från KAM-projektet är omfattande och en annan kritisk fråga är om jag/vi 
kunnat göra rättvisa åt hela materialet. Forskningsfrågan kan formuleras på 
annat sätt och därmed kan kanske andra aspekter av projektet undersökas. Den 
uppgiften måste jag lämna för framtiden eller åt andra forskare att genomföra. 
Ett licentiatarbete måste ha sin begränsning i tid och omfattning. 
    Eftersom en kritisk läsare kan vara extra misstänksam mot det vi skriver i 
artikel 3 på grund av att båda författarna medarbetat i projektet har vi i det fallet 
själva genomfört en förberedande granskningsprocess genom att vi har bett tre 
erfarna internationella forskare läsa och ge kritiska synpunkter på artiklarna. På 
det sättet fick vi många kritiska frågor och förslag och dessa har vi bearbetat och 
fört in ny text kring. Artikeln kommer dessutom att granskas av den 
vetenskapliga tidskriftens granskare. 
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6. Analys av resultaten 
Detta licentiatarbete utgörs av tre artiklar. De två första artiklarna är granskade 
av andra forskare, reviderade och därefter publicerade. Båda dessa artiklar är 
skrivna för att ge en bakgrund och ingång till mitt licentiatarbete som har fokus 
på matematik inom svensk yrkesutbildning. Innehållet i dessa artiklar har till 
stora delar bidragit till möjligheten att kunna analysera ett utvecklingsprojekt 
som bedrevs på en gymnasieskola under fyra år. Detta projekt initierades som 
ett resultat av läroplansreformen 1994 och de nya kursplanerna, framför allt 
matematik, kurs A. Förutsättningarna och genomförandet av projektet har 
beskrivits och dokumenterats i rapporter och de ligger till grund för den tredje 
artikeln. Den artikeln är färdigställd och inskickad för publicering. Artikeln är 
skriven på engelska för att nå ut till en bredare och internationell läsekrets som 
har intressen inom samma områden. 

De tre artiklarna har genererat olika slags resultat. De två första var baserade 
på dokument i form av forskningsartiklar, propositioner, styrdokument samt 
avhandlingar och den tredje på rapporter och underlag från ett skolbaserat 
skolutvecklingspojekt. 

 
Resultat i de olika artiklarna 
Frågan i den första artikeln var vilka teorier och metoder som använts i tidigare 
studier i sökande efter matematik och exempel på matematik i yrkesutbildning.  
Dessutom var fokus på att finna lämplig metod för en ensam forskare i liknande 
framtida studier.  

I den första artikeln kunde frågan besvaras utifrån litteraturgenomgången 
baserad på svenska och internationella forskningsrapporter från studier inom 
arbetslivet och yrkesutbildningar. Till viss del har även utvecklingsarbetens 
metoder redovisats. Ett resultat som var tydligt var att forskaren måste vara 
ämneskunnig, dvs. kunna känna igen matematik, även om den är dold. 
Forskarna har olika kunnande i matematik eftersom de kan vara matematiker, 
ämneslärare och/eller matematikdidaktiker.   

I tabell 2 finns en översikt av resultaten från artikel 1 angående forskning i 
fältet. 

Som tabellen visar användes tester på 80-talet och man hade fokus på brister 
i elevernas kunnande i matematik. Senare har man fokuserat på matematiken 
som den kommit till uttryck i olika aktiviteter, varför etnografisk ansats var 
lämplig. Forskaren kommer att ikläda sig samma roll som en etnolog som levt 
länge i en miljö för att kunna förstå och tolka miljön. Det har blivit vanligare att 
använda flera olika metoder i samma forskningsprojekt. Dessutom har 
möjligheten ökat att använda mer teknik såsom videokameror och bärbara 
bandspelare. Dessa har blivit smidigare, mindre och lättare. Dessutom har de 
blivit lättare att hantera allt eftersom tekniken utvecklats. 
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Kategori Forskare Metod Resultat Teori 
Testing Cockroft, 1982 Questionnaire Students´ 

shortcomings 
Kvantitativ 
analys 

Transfer Scribner & 
Fahrmeier, 
1984 
Pettito, 1985 
Evans, 1999, 
2000 

 
Paper & pencil 
tests 
 
Statistic 
methods, 
interviews 

Comparative 
studies 

Kvantitativ 
analys 

Invisible Gerdes, 1986 
Coben, 2000 
Chevellard, 
1989 
Wedege, 2005 
Strässer & 
Bromme, 1992 
Straesser, 2000 

Observation 
Fieldwork 
 

Time 
consuming 

Etnografi 

Activity 
Visible 
mathematics 

Vergnaud, 
2000 
Lave & 
Wenger, 1991 
Hoyles, Noss 
& Pozzi, 1999 
Stone, Alfeld, 
Pearson, Lewis 
& Jensen, 2006 

Observation 
Field notes 
Simulated 
interviews 
Questionnaires 
Teaching 
experiments 

Critical 
incidents 
Breakdowns 
Routines 

Etnografi 

 
Tabell 2. Redovisning av forskningsmetod 

 
Utvecklingsprojekt som KAM-projektet (Kilborn & Maerker, 1999a, 1999b; 
Grevholm, Lindberg & Maerker, 2001, 2002), det australiensiska projektet 
Education for Mathematics in the workplace (Bessot & Ridgeway, 2000) samt 
projektet Building academic skills in context: Testing the value of enhanced 
math learning in CTE (Stone, Alfeld, Pearson, Lewis, Jensen, 2006) har 
bedrivits som samarbetsprojekt mellan forskare och lärare. Både kvalitativa och 
kvantitativa metoder användes. Forskarna och lärarna befann sig i aktiviteten 
där matematik fanns dold eller fullt synlig.  
    Litteraturgenomgången av metoder som användes för att forska inom fältet 
visade att det finns stora möjligheter att använda olika metoder beroende på 
vilken fråga som ska besvaras. Möjligheterna har också blivit större mycket tack 
vare att avancerad teknik har blivit mer tillgänglig.  
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    Den andra artikelns frågeställning kretsade kring den historiska bakgrunden 
till matematikens betydelse i yrkesprogrammen. Genomgången pekade på att 
matematiken har kommit till uttryck som en del av aktiviteten och undervisats 
av yrkesmannen, dvs. mäster eller yrkesläraren. Yrkesutbildningen har gått från 
skråväsende där mäster hade hand om all undervisning till programgymnasium 
där olika specialister som karaktärsämneslärare och kärnämneslärare har 
undervisat på yrkesprogrammen. Inte förrän på 1990-talet undervisade 
matematikutbildade lärare elever på yrkesutbildningar. I Lpf94 underströks 
vikten av samverkan mellan karaktärsämnen och matematikämnet för att eleven 
skulle se relevansen av att studera matematik. Följande citat är exempel på detta 
och är hämtat från rapporten Den nya gymnasieskolan – Hur går det? (SOU 
1996:1, s. 74): 
 

Kommittén har i flera sammanhang framhållit betydelsen av att 
karaktärsämneslärare och kärnämneslärare samarbetar för att eleverna ska 
kunna få sammanhang i sitt lärande. 
 

Ett sätt att nå detta var att organisera fortbildningar så att karaktärsämneslärare 
och kärnämneslärare möts. Under senare tid har lärlingssystemet fått större 
utrymme inom yrkesutbildningarna, men trots allt i begränsad omfattning.  
    Den tredje artikeln var en tillbakablick och analys av det skolbaserade KAM-
projektet. Projektet startade som ett skolutvecklingsprojekt i samband med den 
nya läroplanen Lpf94. Det fick mer och mer karaktären av ett 
skolutvecklingsforskningsprojekt, där knytning till teorier och forskning blev 
tydligare. Resultaten pekade på att det är fullt möjligt att få ett kollegium av 
kärnämneslärare och karaktärsämneslärare att arbeta tillsammans för att 
integrera undervisning av matematik och karaktärsämnen. Många av elevernas 
matematiksvårigheter berodde på att de inte behärskade den matematik som hör 
till grundskolans kursplan så långt ner som i årskurs 5. Starten av projektet 
visade att denna integration möjliggjorde att elevernas resultat blev bättre i båda 
ämnena. Eleverna blev mer motiverade då de fick innehållet presenterat på ett 
enhetligt sätt från både karaktärsämnesläraren och kärnämnesläraren. Eleverna 
efterfrågade ”KAM-matematik”. Tyvärr uppstod många problem vid utvidgning 
av projektet till större delen av skolan på grund av organisationsförändringar 
och skolledningens bristande förståelse för behov av en stödjande ledning. 
Projektet visade också på att det behövs tillskott av resurser utifrån för att kunna 
initiera och fullfölja ett så omfattande förändringsarbete som KAM-projektet. 
Mycket av resurserna behövdes för att skapa tid för möten för att diskutera och 
sätta sig in i varandras undervisningskultur och kursplaner. Dessa möten 
uppskattades högt av projektdeltagarna eftersom de då även fick tid för egen 
reflektion av sin undervisning och dess påverkan på elevernas lärande. 
     I detta arbete har en historisk genomgång gjorts över reformer som skett 
inom svensk skola och vad detta har inneburit för yrkesutbildningarna i Sverige. 
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Utbildningarna har mer och mer hamnat inom samma struktur fram till nästa 
gymnasiereform GY2011 som öppnar upp för att yrkesutbildningar kan 
genomföras på olika sätt men innanför gymnasieskolans ram. När det gäller vem 
som har undervisat och undervisar yrkesutbildningens elever i matematik så har 
ansvaret från att ha varit yrkeslärarens blivit matematiklärarens, Uppdraget 
enligt Lpf94 var dock att färga in innehållet från de olika gymnasieprogrammen. 
     Det utvecklingsarbetesprojekt som redovisades och analyserades 
presenterade svårigheter som till stor del hade sin grund i att olika 
lärarkategorier hade olika undervisningsspråk och didaktisk kompetens. Dock 
var engagemanget till förändring stort bland lärarna för att åstadkomma en 
förändring av undervisningen som skulle gynna elevernas lärande både i 
matematikämnet och i yrkesämnena. Resurser i form av tid och gehör från 
skolledningens sida visade sig har stor betydelse. 
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7. Diskussion 
 
Kritisk diskussion av arbetet 
Kriterier för att bedöma och granska vetenskapliga resultat har inom det 
matematikdidaktiska fältet tagits fram av bland andra Lester och Lambdin 
(1998). De redovisar sju kriterier. Jag har använt mig av deras begrepp översatta 
av Grevholm (2010) och diskuterar här i vilken grad studien uppfyller dessa 
kriterier på kvalitet. 

Det första kriteriet gäller om forskningen är värd att genomföra, dvs. om 
forskningen har relevans (worthwhileness). Här ska man kunna avgöra om 
forskningen har potential att ge tillskott till frågor som har med undervisning 
och lärande i matematik att göra. Utifrån min litteraturgenomgång har jag visat 
att forskning inom fältet är mycket ringa. Det behövs alltså mer vetenskapligt 
grundad kunskap på området och denna licentiatavhandling är ett bidrag i detta 
sammanhang. De senaste skolpolitiska besluten indikerar också att denna 
forskning är mycket relevant. Gymnasieskolan får inom kort en ny utformning 
och den verkar inte grunda sig på resultat från matematikdidaktisk forskning. 

Det andra kriteriet värderar om det finns koherens i studien, dvs. samband 
mellan val av metod och teknik för att besvara de olika forskningsfrågorna. I 
framställningen har jag nogsamt beskrivit val av metod och teknik för att 
argumentera för att detta är fallet i mitt arbete. Genom att öppet redovisa 
tillvägagångssätt och hur svaret har kommit fram kan läsaren avgöra om 
sambandet mellan forskningsfrågan, metodval och tekniker verkar rimligt. 

Det tredje kriteriet rör frågan om forskaren är kompetent att genomföra sitt 
arbete och gör det på ett kompetent sätt. När det gäller matematikinnehållet är 
min kompetens god och också förmågan att bedriva forskning inom det 
specifika gymnasieprogrammet. Eftersom jag fortfarande formellt är 
forskarstuderande har jag strävat efter att arbeta på ett kompetent sätt vad det 
gäller analys och tolkningar utifrån den nivå jag befinner mig på med stöd av 
handledarna och i diskussioner med dem. Genom att utsätta delar av arbetat för 
både muntlig och skriftlig granskning och kritik av forskarkollegor i förväg har 
jag försökt förvissa mig om att jag arbetat på ett kompetent sätt. Jag har ödmjukt 
lyssnat till och tagit till mig deras kritiska synpunkter, liksom de råd mina 
handledare har gett mig. 

Det fjärde kriteriet handlar om öppenhet, dvs. transparens. Forskaren ska 
redogöra för förutsättningar och förutfattade meningar tydligt för läsaren och 
forskningsmetoder ska vara dokumenterade på ett sådant sätt att läsaren ska 
kunna kontrollera data och tolka dessa och komma fram till samma resultat. I 
rapporteringen har jag strävat efter tydlighet och öppenhet för att ge läsaren 
möjlighet att kontrollera och förstå vad som skett och vad som hävdas. 
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Forskningsetiska regler ska följas och forskningen ska vara genomförd på ett 
sådant sätt att dessa följts och att erkännande av andras bidrag har skett. Denna 
syn har genomsyrat hela mitt arbete. 

Nästa kriterium rör frågan om arbetet och resultaten av detta är sådant att det 
är trovärdigt för läsaren som reflekterar över innehåller. Återigen har 
trovärdigheten prövats genom att andra forskare tagit del av och fått tillfälle att 
kritisera arbetet under skrivandets gång. Ytterligare sätt att pröva trovärdigheten 
är att i en uppföljande studie lyssna till rösterna av andra deltagare i projektet, 
till exempel de deltagande lärarna, skolledarna och forskarna. 

Om forskningsrapporten är klar och tydlig så att den kan bidra till utveckling 
och vara användbar för lärare och forskare är det sista kriteriet uppfyllt. Detta 
kriterium har jag haft som rättesnöre genom att jag låtit lärare och forskare ge 
kommentarer på texten och medverka till att skriva fram innehållet för att öka 
läsbarheten. Därefter är det upp till andra läsare att avgöra om kriteriet har 
uppfyllts. 

 
Diskussion av resultaten generellt  
En av grunderna för detta arbete är den diskussion som nu pågått i många år om 
vilken matematik som ska undervisas för elever i yrkesprogram och vad som är 
det viktigaste målet för den undervisningen. Frågan är inte unik för Sverige så 
låt oss först se vad internationella forskare säger om vad som är målen för 
matematikundervisning? Mogens Niss (2001, s. 53-54) hävdar att analyser av 
matematikundervisning både från historiska och samtida perspektiv visar att det 
väsentligen är några få grunder som anges. Matematikundervisningen ska bidra 
till den teknologiska och socioekonomiska utvecklingen i samhället i stort. 
Matematikundervisningen ska bidra till samhällets politiska, ideologiska och 
kulturella vidmakthållande och utveckling, samt matematikundervisningen ska 
förse individer med förutsättningar som kan hjälpa dem att klara sig i livet i de 
olika sfärer de lever i såsom utbildning eller yrke, privatlivet och livet som 
medborgare.  
   Också i den svenska kursplanen för ämnet matematik anges tre olika syften 
med studierna: För det första syftar utbildningen till att ge kunskaper i 
matematik för studier inom vald studieinriktning och för fortsatta studier. 
Utbildningen i matematik i gymnasieskolan syftar också till att eleverna ska 
kunna analysera, kritiskt bedöma och lösa problem för att självständigt kunna ta 
ställning i frågor, som är viktiga både för dem själva och samhället.  
    Utbildningen syftar även till att eleverna ska uppleva glädjen i att utveckla sin 
matematiska kreativitet och förmåga att lösa problem samt att få erfara något av 
matematikens skönhet och logik. I Niss formuleringar dominerar samhällets 
behov medan den svenska kursplanen för kurs A starkare betonar individens 
behov. Den enskilda eleven kommer att ta i bruk sina matematikkunskaper både 
i fortsatta studier och yrkesutbildning, som yrkesaktiv, som privatperson och 
som samhällsmedborgare för att kunna vara med och påverka samhället. Det är 
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en viktig uppgift för skolan att de olika målen för matematikundervisningen 
utgör väl balanserade delar av en helhet för eleven. Det är därför inte möjligt att 
låta matematiken enbart syfta till ett bli ett verktyg för det eleven ska arbeta med 
i sitt yrke.  Som samhället fungerar idag är det så att de flesta medborgare byter 
yrke några gånger under sin livstid. Det skulle bli alltför snävsynt om de som i 
gymnasiet väljer elprogrammet enbart sysslade med sådan matematik som en 
elektriker har behov av även om detta är synnerligen viktigt ur ett 
elsäkerhetsperspektiv.  
    Redan i Cockroftrapporten (1982), som nämnts tidigare, förde man fram tre 
mål för skolans matematikundervisning: att bli en intelligent och kompetent 
samhällsmedborgare i ett demokratiskt liv, att förbereda för arbetsliv och 
framtida utbildning, samt att förstå matematik som ämne. Jan de Lange (1996, s. 
65) argumenterar för att vi måste skapa en representativ och balanserad bild av 
matematiken, som måste innehålla alla de väsentliga aspekterna av ämnet. Där 
ingår tillämpningar och matematisk modellering inom andra områden. Den 
debatt som förts och förs i Sverige om matematiken i relation till 
yrkesprogrammen handlar just om hur den önskade balansen mellan de olika 
målen ska kunna uppnås i skolan. Det huvudsakliga resultatet från KAM-
projektet (som jag beskriver i artikel 3) visar att möjligheter för matematiklärare 
och yrkeslärare att samarbeta närmare bidrar till en bättre balans mellan målen 
och att eleven får möjlighet att bättre förstå de olika aspekterna av ämnet. Nu 
verkar det som om de politiska besluten leder till att fler kan gå en 
lärlingsutbildning istället för en i gymnasieskolan integrerad yrkesutbildning 
och då uppkommer en tydlig risk att matematiken blir osynlig för dessa elever 
eftersom den till stor del är osynlig på arbetsplatserna. Att ge reformen en sådan 
utformning verkar inte vara grundat i forskningsresultat eller i en önskan om att 
tillgodose utvecklingsmöjligheter för varje individ i skolan. 
 
Diskussion av de övergripande forskningsfrågorna 
 
Utifrån analysen av resultaten från de tre artiklarnas frågeställningar kommer nu 
de övergripande forskningsfrågorna i studien att diskuteras.  
 
Vad karaktäriserar utmaningarna och problemen med matematiken i den 
gymnasiala yrkesutbildningen?  
 
Utvecklingen över tid fram till idag har presenterats genom artikeln om den 
historiska utvecklingen. Matematikinnehållet har undervisats av olika 
lärarkategorier från mästaren inom yrket, yrkesläraren till matematikläraren som 
är fallet idag. Idag har vi yrkeslärare som har en stor kompetens. Flera av dem 
har många år i yrket och därefter en lärarexamen. Det är inte självklart att de har 
läst matematik på gymnasienivå. Matematikläraren har en akademisk examen. 
Enligt Lpf94 och kursplanen i matematik ska denna matematiklärare arbeta med 
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”infärgning” av matematikämnet på de olika gymnasieprogrammen. Det medför 
att matematikläraren bör sätta sig in i vilka frågor som kan besvaras med hjälp 
av matematik och vilka problem som kan lösas med matematik, Det krävs en 
vilja och ett kunnande för att bekanta sig med kursernas innehåll som de 
beskrivs för att kunna undervisa enligt styrdokumenten, Det är också nödvändigt 
att känna till hur kollegorna tar upp matematikinnehållet vid problemlösning i 
karaktärsämnena. Det kräver inte endast ämnesmässig kompetens utan också 
ämnesdidaktisk, men framför allt en vilja att samarbeta för att elevens 
matematikutveckling skall gynnas och en öppenhet för att utnyttja varandras 
speciella kompetenser. 

Utvecklingsprojektet som beskrevs i artikel 3, redogjorde för de utmaningar 
som fanns då lärare skulle arbeta enligt läroplanens intentioner. Projektet visade 
att samarbete för att få till stånd ämnesmässig samverkan och som utgick från 
egna formulerade frågeställningar gynnade lärarna och utvecklade deras 
kompetens och medverkade till att eleverna efterfrågade det som de kallade 
”KAM-matematik”. Projektets resultat redovisade att det behövdes extra 
resurser i form av tid och en skolledning som visade delaktighet. Det behövdes 
tid för att sätta sig in i att olika undervisningskultur rådde i matematik-
klassrummet och i verkstadslokalerna. Lärarnas närvaro på varandras lektioner 
hade ett stort signalvärde för eleverna. De såg lärarna tillsammans arbeta mot 
samma mål och lärarna uppfattar olikheter i hur de beskrev samma problem med 
eller utan matematik. Det är inte minst viktigt att karaktärsämneslärarna är 
bekanta med matematikämnets terminologi och använder den eftersom 
karaktärsämnet ofta har högre status och därmed även karaktärsämneslärarna. 
Men tiden är ett problem i sig för brist på tid medför mindre tid för reflektion 
och besök i varandras verksamheter. Tiden behövdes också till att presentera 
innehållet från varandras kursplaner och ”översätta” det självklara egna 
undervisningsspråket så att man kunde ha ett gemensamt språk att kommunicera 
med till eleverna. Det krävde stora insatser från lärarnas sida där egen 
kompetensutvecklingstid inte hade räckt.  

Redan tidigt nämns i rapporten Den nya gymnasieskolan – Hur går det? 
(SOU 1996:1, s.74) att det är betydelsefullt med samarbete mellan 
kärnämneslärare och karaktärsämneslärare för att skapa sammanhang för 
elevernas lärande.  

Skolledningens bristande stöd för projektet upplevdes som problem av 
lärarna. Detta stöd minskade drastiskt då det skedde förändringar på 
skolledarposten. Om man vill satsa på skolutvecklingstid ska inte förändringar i 
skolledningen kunna påverka hur det planerade projektet ska genomföras. Det 
signalerar bristande förtroende för lärares arbete och vilja till 
kompetensutveckling och förändring. Det kan i vissa fall helt kullkasta 
genomförande av påbörjade projekt med god utvecklingspotential. 
 
 



 30 

Vad kan forskning och utveckling tillföra? 
 
Forskning inom skolan som utgår från skolans eller lärarnas frågeställning är 
angelägen. Lärarna kan känna igen sig och forskarna kan dokumentera och 
analysera. Viktigt är att kommunicera och presentera resultat från utveckling 
som sker på skolor oavsett om det är i projektform eller inte. Forskningen kan 
också medverka till att diskussionen förs vidare genom seminarier, konferenser 
och rapporter. Det är viktigt att resultat förs ut även om målen inom projektet 
inte nåtts. Även dessa projekt kan skapa möjligheter att se nya vägar till att nå 
förändring och utveckling. Utveckling sker hela tiden ute på våra skolor och det 
är viktigt att det inte endast blir den egna skolans angelägenhet utan att rapporter 
blir tillgängliga.   

Skolbaserad forskning genom utveckling av metoder och tillgång till IT 
medger att lärare själva kan dokumentera och reflektera över sin verksamhet. 
Lärarna behöver stöd för att kunna utveckla sitt kunnande inom sitt ämne, sin 
ämnesdidaktiska kompetens och för att kunna presentera sina resultat på ett 
forskningsliknade sätt och grundat i forskning. Det visar sig ofta att 
dokumentationen är den svaga länken i den verksamhet som pågår med 
undervisning, elevkontakter och alla andra göromål som ingår i det dagliga 
arbetet på en skola. Dokumentationen kräver att underlagen oavsett om de är 
analoga eller digitala finns tillgängliga och att tid finns till att sammanställa.  I 
dokumentationsfasen kan det vara värdefullt att få stöd av forskare. Forskningen 
kan också hjälpa till att analysera och sprida resultat, eftersom forskaren har 
kontakt med andra forskare som kanske arbetar med liknande projekt. 

Läroplanen Lpf94 och matematik A erbjuder ett innehåll som är användbart 
för samhällsmedborgare, för elevens vardagsliv och vald studieriktning, Det 
innebär bland annat att eleven skall arbeta med problemlösning och olika 
innehåll som kan relateras till innehållet i elevens gymnasieprogram, dvs. 
infärgning. Matematik i svensk skola undervisas av en lärare, dvs. av samma 
lärare där aritmetik, algebra, statistik bl.a. ingår och inte av olika lärare i 
separata kurser som exempelvis algebra respektive statistik (som det sker 
internationellt). Detta innebär att läraren kan vara flexibel när det gäller att 
arbeta med problemlösning. Om läraren har kännedom om vilka frågor som ska 
behandlas kan läraren använda detta i sin matematikundervisning och på så sätt 
göra matematiken synlig i yrkesämnena. 

Tolkning av tabeller, användning av datorer samt att representera och 
analysera data är något som finns i den svenska kursplanen och som Hank van 
der Kooij (2010) efterfrågade nyligen i en artikel, Mathematics at work, som 
han presenterade på en sommarskola för doktorander, dokumenterad i Acta 
Mathematica 13 vid Universitet i Nitra. van der Kooij påtalade att generella 
aspekter som återfinns i yrkessammanhang saknas i de flesta kursplaner för 
gymnasieskolor (p. 58). Det stämmer emellertid in för den svenska kursplanen. 
Trots att detta finns med i svenska kursplaner utnyttjas det inte fullt ut i 
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undervisningssituationen. Det är viktigt att forskningen uppmärksammar detta 
och problematiserar det, exempelvis redan under lärarutbildningen. 
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8. Implikationer 
 
Påverkan av undervisningspraktiken i matematik och yrkesämnena 
Det är min förhoppning att arbetet ska kunna läsas av skolledare och lärare som 
undervisar på gymnasieskolans yrkesprogram. Innehållet är även relevant för 
studenter som genomgår lärarutbildning. Resultaten pekar på att det är relevant 
att lärare av olika kategorier ges möjlighet att få tid att mötas och diskutera 
innehåll och undervisning över ämnesgränser för att kunna tillgodose elevernas 
behov i yrkesutbildningen. 

Utifrån innehållet och resultatet i denna framställning är det nödvändigt att 
fortsätta skapa underlag för fortsatt arbete för att förstärka matematik-
kunskaperna inom yrkesämnena. Detta arbete har också visat på möjligheten att 
göra det genom att utveckla det didaktiska arbetet i skolmiljön, men också pekat 
på vilka hinder som kan komma i vägen för att nå ända fram. Det behövs tydliga 
markörer i läroplaner och kursplaner så att skolledare och lärare har stöd i 
arbetet för att få till stånd en god matematikutbildning för samtliga elever på 
yrkesutbildningarna. 
 
Påverkan av utvecklingsarbeten 
Detta arbete har pekat på att förändringar i undervisningen kan ge förbättringar 
av elevers resultat och påverka deras attityd och motivation för att studera 
matematik. Det har också visat att samverkan mellan karaktärsämneslärare och 
kärnämneslärare är viktigt och att det krävs stöd och resurser som inte ryms i det 
ordinarie lärararbetet. Lokala skolutvecklingsprojekt kan alltså vara viktiga. 
Som regel dokumenteras de dock inte i tillräcklig grad för att erfarenheterna ska 
kunna spridas och få effekt utanför den egna skolan. För forskning finns krav på 
dokumentation och kritisk granskning och det skulle vara av värde även för den 
här typen av skolutvecklingsprojekt. 
 
Förslag till fortsatt forskning och uppföljning med nya forskningsfrågor 
Det är självklart intressant att ta reda på vad yrkeskunniga som är i början av sin 
yrkeslärarutbildning har för synpunkter på vilken matematik som de själva ska 
kunna och vad de anser att deras blivande elever ska kunna för att använda 
relevant matematik i yrket. Detta skulle kunna mynna ut i följande frågor: 

• Hur mycket matematik och vilken matematik menar man att det behövs i 
yrkesutbildningar? 

• Behövs det ett nytt innehållsbegrepp exempelvis motsvarande literacy, 
numeracy? Det kanske ska heta vocational numeracy? 

En uppföljande forskningsstudie skulle kunna göras genom intervjuer av 
tidigare elever, lärare, skolledare och forskare i KAM-projektet. På så sätt kan 
möjligen kompletterande frågor besvaras om vad värdet är med integration 
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mellan matematikämnet och yrkesämnena och vilken matematik och på vilket 
sätt matematiken kan stödja elevernas utveckling inom ämnena. 

En annan studie skulle kunna vara riktad mot blivande rektorer och 
skolledare för att kartlägga deras kunskap om svårigheter och möjligheter för att 
få till stånd samverkan mellan lärare i allmänna ämnen och lärare i yrkesämnen. 
    De trevande försök som gjordes i KAM-projektet med utveckling av 
undervisningsmaterial och utkast till delar av lärobokstexter skulle kunna följas 
upp genom studier där elever i yrkesprogram medverkar i systematisk 
utprövning av nytt material. Lärare kan delta i utveckling av sådant material och 
utvärdering av det.  
    I KAM-projektet inleddes kontakter med branschorganisationer för att få dem 
involverade i utveckling av undervisningen i matematik och yrkesämnen. 
Sådana satsningar borde följas upp och även forskas om systematiskt. De 
föreslagna programråden kan fungera som sådan kontaktytor. 
    En verkligt kritisk punkt visade sig vara elevernas förkunskaper vid starten av 
gymnasieskolan. En forskningstudie som analyserar hur lärare ska kunna läsa av 
elevernas nivå då de börjar och verkligen utgå från den i sin undervisning hade 
varit av stort värde. Pilotstudier har visat att det är mycket svårt för lärare att 
använda sin kunskap om elevens lärandenivå för att stödja eleven i att komma 
ett steg vidare. 
 
Pågående och kommande dokumentationer och rapporter 
Inom ICMI-ICIAM International study (2008-2011) kommer en rapport att 
presenteras under den sjunde kongressen för ICIAM 2011 som kommer att 
hållas i Vancover, Canada och på ICME-12 2012 i Seoul, Korea. Denna rapport 
kommer att innehålla forskningsresultat och dokumentation från forskare och 
praktiker över hela världen på temat Educational Interfaces between 
Mathematics and Industry. Många av de frågor som ställdes i det förberedande 
diskussionsdokumentet till konferensen som sker i oktober 2010 överens-
stämmer med mina forskningsfrågor (http://www.cim.pt.eimi). Exempelvis 
behandlar de problemet med ”black boxes” och att matematik är grunden till 
den utveckling som vi ser i samhället och inom industrin, där IT har blivit ett 
naturligt inslag. Dessutom kommer en del av konferensen att handla om 
Communication and collaboration. En av frågorna man vill besvara lyder ”How 
to communicate the underlying mathematics to the problem owners and/or 
general public?” 
    Framöver kommer här i Sverige kursplaner i matematik för den nya 
gymnasieskolan GY2011 att presenteras. Det är en spännande tid som kommer 
med ny gymnasiestruktur, ny läroplan, nya kursplaner och ny lärarutbildning.  

Det går inte att göra annat än att hålla sig à jour med utvecklingen. För att 
fritt använda Astrid Lindgrens (1981) Ronja Rövardotter får jag fortsätta ställa 
frågan: ”Voffor gör di på dette viset?”  
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To Search for Mathematics in the  
Vocational Teaching and Learning –  

an Overview of Theories and Methods  

Lisbeth Lindberg 
Göteborgs universitet and Luleå tekniska universitet 

Abstract: In 1994 a new curriculum was introduced in Sweden. All students at upper 
secondary school have to take the introductory mathematics course A, including those 
students enrolled in vocational programmes. Data show that many pupils fail on this 
course. I am interested in looking for signs of the teaching and learning of mathematics 
in the vocational subjects in the Swedish upper secondary school. During the last 
decades there has been research in the use of mathematics in different vocations. As 
this field is close to mine I am looking at methods used by these researchers to answer 
their research questions to help me find an adequate method for my research. This arti-
cle also gives an overview of the content of mathematics in the compulsory school and 
course A and from documents talking about linking mathematics to vocational subjects.  

Introduction 
In 1994 a new curriculum was introduced in Sweden (‘Lpf94’; Skolverket, 2005), 
with a course based structure for the programmes in the upper secondary school. 
In the written document of Lpf94 it is indicated that there could be many good 
opportunities to study the relevance of mathematics and the connections between 
mathematics and work. 

Upper secondary school mathematics should thus be linked to the study orienta-

tion chosen in such a way that it enriches both the subject of mathematics and 

subjects specific to a course. Knowledge of mathematics is a prerequisite for 

achieving many of the goals of the programme specific subjects (Skolverket, 

2005, English version). 

The need for a broad competence of the vocational teacher is emphasised by the 
National Board of Education: 

The committee will also stress the importance that the vocational teachers will 
get a broader competence. It is important that the vocational teachers have better 
knowledge than their learners both in the vocational subjects and in e.g. mathe-
matics…/…/ For many learners in the vocational programmes it is of utmost 
importance that the vocational teachers support the education in the core sub-
jects, thereby giving legitimacy to the whole study programme of the learner. 
(SOU, 1996; My translation) 
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There is thus expressed a wish for better knowledge and broader competence for 
teachers to support learning. That means, among other things, to know more 
about other subjects that could be linked to one’s own in order to create coope-
ration among teachers in planning for good teaching and learning. As a mathe-
matics teacher educator I have visited many mathematics classrooms and ob-
served mathematical activities, though still not many classrooms and workshops 
of vocational subjects to observe the way those teachers use mathematics. My 
interest is to investigate if and how the vocational teacher is supporting learning 
in mathematics. In the study I will visit the vocational programmes to search for 
mathematics when the vocational teacher is teaching in the vocational subject.  

My overall research question concerns what kind of mathematics and how 
this mathematics is used and/or taught/shown/exposed by the vocational teachers 
(who are not mathematics teachers) in the vocational subject. To be able to find 
out about that I need to develop methods that are efficient when visiting the vo-
cational workshop or classroom to find evidence of mathematics teaching and 
learning. 
 
Aim and method of this paper 
The aim of this paper is to present some of my findings when trying to answer 
the following questions: 

• What theories and methods have been in use in earlier studies to search for 
mathematics in vocational education? 

• What will be the most appropriate methods for my study?  

In searching for methods I had to extend the field of studies for this paper to also 
include searching for mathematics in workplaces and vocations. I will discuss my 
reasons for this later. 

In the literature review the focus will be to inquire into different approaches 
of research using different theories and methods when focusing on what kind of 
mathematics and how it is used in vocational classes and workshops, workplaces, 
and vocations – mathematics that can be transparent or hidden. 

In order to be able to answer the questions above I have used an explorative 
approach. I have investigated different sources to collect data for this purpose. 
These are the database MATHDI, the NCM database, the proceedings from the 
PME and ALM (1994-2005) conferences1, and theses from the Nordic countries 
(2000-2005). I have used the database MATHDI as this base has publications 
within the didactical field of mathematics education. At PME and ALM confe-

                                                 
1 MATHDI is Mathematics Education Database, NCM is Nationellt Centrum för Matematik-

utbildning, i.e. National Centre for Mathematics Education in Sweden, PME is The Inter-

national Group for the Psychology of Mathematics Education, ALM is Adults Learning 

Mathematics – a Research Forum. 
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rences there have been working groups addressing work based related issues so 
there might be reports in the proceedings from those conferences. The key words 
I have used are mathematics, vocational education, workplace, vocation, research 
and methodology.  
  
Results of the literature review 

Invisible mathematics 
A crucial factor for the work I intend to do is how easy or difficult it is to see 
mathematics in the vocational courses for a researcher. As there is not much 
work done about the teaching and learning in vocational courses, I also look at 
research into the use of mathematics in the workplace. 

The most important result of related research is that, in most cases, mathema-
tics in the workplace is hidden, contained in a black box, or present in the work-
place only as “frozen mathematics” (Gerdes, 1986). It is also named invisible 
mathematics (Coben, 2000) as it is not seen as mathematics. Chevallard (1989) is 
using the notion implicit mathematics. Wedege (2005) relates it to “Mathematics 
– that´s what I can´t do” - Thus it is not seen as mathematics even if it is present 
in the (workplace) situation. 

Consequently, Strässer and Bromme (1992) argue that researchers asking 
workers directly in a questionnaire about the use of mathematics in the workplace 
often will get a denial, i.e. the answer that there is no mathematics. Later Strässer 
(2000) argues that the growing use of technology adds on to “this process of 
hiding mathematics from societal perception” (p. 241). Most of the mathematical 
knowledge used in workplaces remains implicit, sometimes unconscious.  

These findings have three consequences for my work:  

1. It is a delicate matter to reveal the mathematics which is used in the work-
place. 

2. The researcher must spend time in the workplace to be able to “see”. This 
implies a methodology, which cannot rely on simple surveys or question-
naires to find out about the use of mathematics in the workplace. 

3. It is a difficult aim to “see” and this needs thorough planning to handle 
mathematics to be used and/or taught especially in the classroom. 

Testing right/wrong 
The report Mathematics counts (Cockroft, 1982) gave evidence that a question-
naire can only give answer to what does not work, but not evidence to why it 
does not work. Much research in those days focused on students’ shortcomings. 
In the late 1980’s there was a shift from just investigating errors that students 
made in performing mathematics by using paper and pencil tests to other testing 
methods. Even so some research done by Necher and Tecibal already in 1975 
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pointed out the possibility to get different answers from students using written or 
oral tests with the same mathematical content (Noss & Hoyles, 1996, p. 32). 

My interest is to find any kind of mathematics in the vocational education 
that is taught/used by the vocational teacher. I am not going to evaluate the 
knowledge. This means that testing is not a valuable method in this study. 

Comparative studies, transfer 
Scribner´s and Fahrmeier´s study from 1984 (de Corte, 1987, p. 643) is a com-
parative study where they looked at the reasoning of dairy workers versus high-
school students in a series of tasks involving calculations for milk crate packing. 
Pettito in 1985 (de Corte, 1987, p. 644) argues that inappropriate transfer from 
school arithmetic is revealed. The dairy workers were highly flexible in the 
arithmetic strategies they used, whereas the high-school students were very in-
flexible; when new practical arithmetic problems demanded revision of calcula-
tion strategies for optimizing, students inflexibly continued to apply their school-
learned procedural rules. The method used was paper and pencil test. The result 
of this research is that no transfer happened from school mathematics to a work 
situation (de Corte, 1987, p. 643). 

Evans (1999, 2000) is bringing up the concept of transfer and he proposes a 
reformulation, where he is talking about describing the practice in a transfer rela-
tionship and to analyse similarities and differences between discourses, for ex-
ample college versus everyday or vocational mathematics. Evans uses statistics 
methods but also interviews of work and in relation to situated material. His 
theoretical framework is mainly within the postmodernist area. 

It could be of interest to analyze if the teacher has any idea of transfer from 
the subject mathematics to the vocational subject. 

Activity / Critical incidents 
A vocational classroom is a multifaceted place. The teaching and learning takes 
place in an activity. According to Vergnaud, “The most theoretical challenge, for 
researchers that try to analyse professional practices, is to trace and identify con-
ceptual components of activity, right or wrong” (in Bessot & Ridgway, 2000, p. 
xxiii). The object is to reveal and to see mathematics.  

Eisenhart (1988, p. 102) argues that ”all human activity is fundamentally a 
social and meaning-making experience”, and that mathematics is seen as a hu-
man activity in the ethnographic research tradition. The research of Lave and 
Wenger (1991) shows that mathematics in practice is more or less linked to rou-
tine activities. This means that mathematics is used in well-known problems with 
well known strategies specific to each of these problems. Mathematics is visible 
in activities associated with routine activities for at least the experienced staff. In 
this case the expert was compared to the novice. Lave and Wenger say that to be 
aware of mathematics you will have to observe situations when the situation be-
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comes a mess. All research using ethnography involves learning the language of 
the workplace. It is also time consuming as it takes time to learn the specific ter-
minology of the vocational subject. As a researcher you have to spend time to 
understand the culture that is at hand. 

Hoyles, Noss and Pozzi (1999) are talking about breakdowns. This could be 
when the person is in a new situation where the old procedures do not work and 
the worker feels insecure and starts to argue or question the old way to do it. 
Mathematics becomes visible. Hoyles, Noss and Pozzi were using a variety of 
different methods. They collected documents from three different professions, 
nursing, banking and flying (pilots). These documents were analysed regarding 
mathematical content. They interviewed senior staff members and have pre-in-
terviews with those they observed by using ethnographic methods. They used 
simulated interviews, questionnaires, and teaching experiments. 

From the analyses of the documents there arose what those researchers call 
visible mathematics. This means that it includes mathematical symbols and repre-
sentations but also strategies and methods used in mathematics classrooms. The 
researchers are claiming that this first construction of visible mathematics was an 
incomplete map showing sometimes less and sometimes more. The map is dif-
fered as in banking there was little context when specific mathematics should be 
used. In nursing and aviation there were stronger indications of the implementa-
tion of particular activities. In the nursing field they also found pre-requisite 
mathematics material such as basic mathematics. 

The visible mathematics was revealed mostly in two kinds of activities (Noss 
& Hoyles, 1996, 2004). In those they had to find solutions by using well known 
procedures or algorithms or to carry out routine data, measuring and plotting vital 
sign data. The message from their research is that practitioners do use mathema-
tics in their work, but what they use and how they use it may not be predictable 
from considerations of general mathematical methods. Moreover, strategies de-
pend on the nature of the activity, whether it is routine or breakdown, and the 
resources available (ibid).  

My analysis of the paragraph above is that in the breakdown situation the vo-
cational teacher will expose the mathematics used or not used and even in un-
expected situations. This is happening in an activity and then the researcher has 
to be present. That means that one must use an ethnographic approach. 

Researchers and teachers in collaboration 
Hogan and Morony carried out research run by the Australian Association of 
Mathematics Teaching Inc (AAMT) in Australia (Bessot & Ridgway, 2000). In 
this research schoolteachers were co-researchers. The aim was to deepen the un-
derstanding of what kind of mathematics that is used in different workplaces, in 
order for the teachers to be able to discuss this with their students. Workers from 
a sample of workplaces were shadowed half a day by a teacher-researcher, who 
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was just observer and interviewer. Workers were interviewed to explore issues 
that had arisen and to give more information. The teacher-researcher could also 
return to ask more questions. These researchers pointed out the value for teachers 
to belong to a research community and to know more about research out of ex-
periences. The outcomes of the research were workplace stories. 

In 2000 Wedege presented her thesis (Wedege, 2000), where she used the 
same method that was developed and carried out by Hogan (1997). Later she 
used nearly the same approach in a study where 25 adult teacher educators visited 
one of eleven workplaces to observe competent workers (Wedege, 2004). They 
were using a visit form designed by Wedege and presented in her thesis to docu-
ment the findings from half a day’s visit. They did not interview the workers 
during or after the visit. They used an approach with tree types of data collection 
– observation, interview and collection of artefacts. 

Wedege (2000, 2004) also describes another research where she is using the 
method to shadow a key worker to describe the action that takes place. She also 
photographed for documentation and presented the observations as a descriptive 
story with what she calls episodes, which are particularly interesting incidents.  If 
my study could be done in cooperation with other researchers I would try out the 
method described by Hogan and used by Wedege. I will however analyse the 
protocol that Wedege developed and see if that is useful for my study. 

Swedish developmental work taking place in vocational education 
The main purpose of a the project DUGA (Kilborn, 1996), which was run in vo-
cational programmes, was to analyse the mathematical content in vocational text-
books and materials for different vocational courses, and to compare this to the 
mathematics course the students had to take. The teachers were interviewed 
about their vocational teaching focusing on the students’ mathematical know-
ledge.  

The developmental project KAM (Grevholm, Lindberg & Maerker, 2002), 
funded by the Swedish Board of Education, had as it focus to see if there could 
be ways for more collaboration between the mathematics teacher and the vocatio-
nal teacher. The purpose for this was to enhance the students’ understanding of 
mathematics by integrating parts of it in the vocational subject. In that project 
many ways to collect data were used – to collect textbooks, manuals, use tape 
recorders, take field notes, and to interview the teacher. 

These two projects are as close as I can come to compare to my own study. 
The questions for these studies were different, but the setting is similar. They 
took place in the vocational classrooms and workshops. There was a group of 
researchers involved in these studies. I will be the only researcher. The data col-
lection was varied. This might give good possibilities to investigate more aspects 
of mathematics used/taught/exposed by the vocational teachers. 
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In the Australian project Education for Mathematics in the Workplace 
(Bessot & Ridgway, 2000) all the researchers come to present mathematics as an 
activity. This view of mathematics in a workplace is important when choosing a 
research approach. My conclusion so far is that this is the case in the vocational 
classroom /workshop as well. 
 

Discussion and conclusions  
In trying to answer the first question for this paper, What theories and methods 

have been in use in earlier studies to look for mathematics in vocational educa-

tion?, the literature review has been worked out to find what has been done re-
cently in order to develop a research approach for my study which will take place 
in the vocational programmes in Swedish Upper Secondary Schools. First of all 
the content for this study is mathematics. This means that the researcher must 
know the mathematical content and the level of mathematics and its implementa-
tions in the field of the study. As mathematics can be seen as an activity, the 
ethnographic research tradition can be applicable. 

I have here presented my literature findings from not only the vocational 
educational field, from which there have not been so many documentations from 
research or developmental work. That is why I looked at studies from workplaces 
and vocations. I believe this is relevant for my own research.  

Over the years there has been a trend towards a multimodal approach to col-
lect data with more technical devices. The devices are smaller and easier to 
handle. There is a mix of quantitative and qualitative data to be analysed.   

A vocational classroom is a multifaceted place. The teaching and learning 
takes place in an activity. The researcher has to be in the activity and use a lot of 
tools to find any signs or evidence of mathematics that is transparent or hidden. 
In the literature I have found good examples of different research methods. The 
researchers’ theories have however not been as explicit.    

My answer to the second question, What will be the most appropriate meth-
ods for my research?, based on the discussions above, is the following. As I am 
the only researcher in my study I will have to use different tools when visiting the 
vocational classroom or workshop to find what I am looking for, that is signs and 
evidence of mathematics used by the vocational teacher in the vocational class-
room or workshop. Examples of such tools are tape and video recorders, field 
notes and working materials such as textbooks and manuals. 
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Historisk bakgrund till matematikens betydelse 
i yrkesprogrammen 

Lisbeth Lindberg   
Göteborgs Universitet och Luleå Tekniska Universitet 

Abstract: Under de senaste 150 åren har yrkesutbildningen förändrats drastiskt i Sveri-
ge samtidigt som matematikens roll i yrkeslivet har utvecklats. Vi har gått från skråvä-
sendet till ett modernt gymnasieprogram där alla elever studerar matematik. Skolrefor-
mer har avlöst varandra. Lärarnas yrkesroll inom yrkesutbildningen har förändrats 
från att vara förebilden och praktikern till att även vara teoretikern. Även yrkesläraren 
ska verka som matematiklärare och integrera yrkesämnet med matematiken. Lärarut-
bildningen har inte hängt med i denna utveckling, men utvecklingsprojekt har bedrivits 
för att hjälpa lärarna ute på skolorna för att genomföra det nya uppdraget. Elevens roll 
har förändrats allt eftersom utbildningen har teoretiserats. Matematikens roll har för-
ändrats från allmän räkning och yrkesräkning till ett kärnämne som alla elever stude-
rar. Just detta är något som ifrågasätts i den politiska debatten idag. Vi väntar dessut-
om på förslag om en reformerad tredelad gymnasieskola som skall formas med tre ut-
bildningsvägar, en högskoleförberedande, en yrkesförberedande och en lärlingsutbild-
ning. 

Inledning 
Syftet med denna artikel är att visa hur dagens situation för matematiken i yrkes-
utbildningarna har sina rötter i den historiska utveckling som föregått dagens 
skola och hur detta påverkar möjligheterna till en framtida utveckling. Stort ut-
rymme ges därför åt en historisk tillbakablick på vad som kan anses vara yrkes-
skolans ursprung. Källorna är utvald litteratur om yrkesutbildning särskilt med 
matematiken i fokus och officiella dokument samt styrdokument för utbildning. 
Flertalet av dessa källor är utvalda i dialog med professor Lennart Nilsson, Göte-
borgs Universitet, som har varit framträdande inom fältet yrkesutbildning under 
flera decennier och som disputerade 1981 med sin avhandling 'Yrkesutbildning i 
nutidshistoriskt perspektiv' samt Anne Outram Mott som har varit delaktig i ut-
redningsuppdrag inom fältet och som nu är verksam vid Université de Géneve. 
Genom att fördjupa mig i sådan utvald litteratur (Elmgren, 1952; Marklund, 
1980; Marklund, 1981; Mellin-Olsen, 1984; Lindberg, 2003) och genom att stu-
dera relevanta dokument utfärdade av regering och riksdag (SOU 1981:96,1981; 
Ds 1995:56, 1995; 1996; SOU 1997a, 1997b) har jag följt utvecklingen fram till 
de yrkesinriktade programmen i dagens gymnasieskola. 

 Sedan 1991 är alla kommuner i Sverige enligt lag skyldiga att erbjuda alla 
elever som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning. Den svenska gymnasie-
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skolan skall ge grundläggande kunskaper i yrkesliv - och samhällsliv. Skolans 
uppdrag är bland annat att utbilda för yrket.  Sedan 1994 studerar alla elever på 
gymnasiet i varje program en kurs i matematik. Eftersom innehållet i denna arti-
kel fokuserar på yrkesutbildning är det viktigt att definiera vad yrkesutbildning 
är. Den år 1963 tillsatta Yrkesutbildningsberedningen fick i uppdrag att ge en 
definition av begreppet yrkesutbildning. Resultatet lyder: 

Med yrkesutbildning avses såväl meddelande som inhämtande av kunskaper 

och färdigheter vars syfte är att utbilda och förbereda för arbetsuppgifter varav 

utövaren kan vinna sin utkomst (SCB 1984:2, s 17). 

Historisk tillbakablick på yrkesutbildning med särskilt fokus på ma-
tematiken 
Under medeltiden var lärlings- och hantverksutbildningen organiserad i mycket 
bestämda former. Från den svenska historien känner vi också till den stränga 
ordningen med de tre stadierna lärpojke, gesäll och mästare. Gesällarbetets kvali-
tet bedömdes av mästare och mästarna utfärdade mästerbrev som var internatio-
nellt gångbara. En mästare var inte enbart en erkänt skicklig yrkesman utan skul-
le också vara pedagog och lärare. Rätten att utöva sitt hantverk var förenad med 
skyldigheten att utbilda hantverkets utövare. Den sammankopplingen mellan yr-
kesutövning och yrkesutbildning stod kvar ända till mitten av artonhundratalet, 
då skråväsendet avskaffades och näringsfrihet stadgades. 

Genom 1649 års skolförordning fastställdes att det skulle finnas tre slag av 
läroanstalter, nämligen trivialskolor, gymnasier och akademier. Genom skolord-
ningen av år 1611 ägde yrkesutbildning i mera skolmässig form rum i skriv- och 
räkneklasser i gymnasiet. Innehållet i dessa räkneklasser skulle i första hand till-
godose det behov som de som inte skulle fortsätta till högre studier hade. Det 
handlade om att tillgodose borgarklassens barn. Det som främst nämns är han-
delsräkning. Innehållet är matematik som är direkt användbart i ett handelsyrke. 
Första gången gymnasium används som officiell benämning i Sverige är i ett do-
nationsbrev år 1623. Genom ett beslut 1649 inrättades den så kallade apologistk-
lassen som var en direkt fortsättning på skriv- och räkneklassen. Denna klass 
byggde på skolans första klass. (Varje klass omfattade två år). Genom inrättandet 
av apologistklassen fick man en kortare gymnasieutbildning för de borgerliga 
yrkena. Det blev en utbildning för de elever som inte ville fortsätta den lärda ba-
nan som var tänkt att leda till universitetsstudier.  

Förra seklet 

Yrkesskolor i form av fristående inrättningar ledda av kommuner och landsting 
hör huvudsakligen 1900-talet till. Så kallade praktiska ungdomsskolor fanns från 
1918. Dessa var kommunala. De grundläggande bestämmelserna för yrkessko-
lorna var 1918 och 1921 års yrkesskolstadgar. Man skilde där på olika typer av 
yrkesskolor, nämligen centrala verkstadsskolor och centrala yrkesskolor, kom-
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munala yrkesskolor, enskilda yrkesskolor samt företagsskolor och industriskolor. 
På 1930-talet kom de centrala verkstadsskolorna i landstingskommunal regi. I 
dessa skolor varierade matematikinnehållet och företrädare för ämnet var verk-
stadslärarna, dvs. yrkeslärarna. Yrkes- och affärsräkning för metallarbetare sjun-
de utgåvan (1939) som tillkom på uppdrag av Kungliga skolöverstyrelsen inne-
håller geometrisk räkning, teknisk räkning och affärsräkning. I förordet står:  

I samlingen har medtagits ett avsevärt större antal uppgifter än vad som i all-

mänhet torde medhinnas, varigenom läraren har tillfälle att åt eleverna välja ut 

exempel han anser lämpliga, på samma gång som mera intresserade elever 

kunna finna material för självständigt hemarbete (1939, s.5). 

Uppgifterna är insamlade från yrkeslärare med början från 1923 och insamlade 
av Yrkespedagogiska Centralanstalten. Syftet var att i första hand utarbeta exem-
pelsamlingar för lärlingsskolorna. 

På 1940-talet inrättades allt fler kommunala yrkesskolor, främst i städerna. 
Huvuddelen av utbildningen gavs till en början som kvällskurser, i betydande 
utsträckning i form av lärlingsskolor inom företag eller vid särskilda företagssko-
lor och industriskolor. I Göteborg startade företag och industrier skolor av vilka 
några fortfarande existerar. Den stora expansionsperioden inföll efter 1950 års 
riksdagsbeslut om skolväsendets utveckling.  

Det dröjde ända till efterkrigstiden, innan man kunde skönja ett brett och 
stort intresse för yrkesskolan och dess ställning inom skolväsendet i stort. Känne-
tecknande för yrkesutbildningen har nämligen tidigare varit, att man sett den som 
helt fristående från den allmänna utbildningen. Till detta kom att man tidigare 
såg föga samhörighet mellan olika slag av yrkesutbildning. Yrkesskolan som ett 
samlat begrepp var därför ännu på 1940-talet en ny företeelse. I Yrkesräkning för 
industri och hantverk (1961) kommenterar författaren att i den inledande mate-
matikundervisningen i yrkesskolorna är det av erfarenhet nödvändigt att repetera 
tidigare i grundskolan genomgången kurs för att ge en bredare bas för de följande 
lärlingsårens kommande yrkesräkning. I läromedlet presenteras grundläggande 
matematikinnehåll såsom enheter, allmänna bråk, procenträkning, överslagsräk-
ning och medelvärde. Enklare ekvationslösning med hjälp av prövning presente-
ras. Även grafisk framställning och grunder i algebra presenteras. 

Handelsgymnasiets förebild  

Förebilderna till handelsgymnasiet utgjordes dels av Göteborgs handelsinstitut, 
senare Levgrenska Gymnasiet, grundat 1826, dels av Schartaus Handelsinstitut i 
Stockholm, som började sin verksamhet 1865. Båda fick statsbidrag från 1894. 
Nya handelsinstitut grundades från sekelskiftet även i Malmö, Helsingborg och 
Gävle samt strax efter sekelskiftet i Örebro och Nyköping. I 1913 års riksdag 
antogs ett förslag om att inrätta handelsgymnasier. Nya handelsgymnasier till-
kom i Örebro och Norrköping 1914 och 1915. Handelsgymnasierna omfattade 
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ursprungligen en tvåårig normalkurs som byggde på avslutad sexårig kurs från 
allmänt läroverk. 1957 bestämde överstyrelsen för yrkesutbildning att handels-
gymnasiernas normalkurser skulle vara treåriga. Den matematik som var i fokus 
var handelsräkning och handels- och ekonomilärarna undervisade i detta ämne. 

Den gymnasiereform som trädde i kraft 1966 innebar att handelsgymnasiet 
inlemmades i det gymnasium som fick fem linjer. I och med denna reform till-
kom ämnet matematik som undervisades av matematikutbildade lärare. Den eko-
nomiska linjen ersatte det treåriga handelsgymnasiet. Den blev kvar till 1994. 

Tekniska gymnasier växer fram 

De tekniska gymnasiernas föregångare var de tekniska elementarskolorna som 
upprättades vid mitten av 1800-talet. Den första tekniska elementarskolan börja-
de sin verksamhet i Malmö i oktober 1853 efter principbeslut vid 1850-1851 års 
riksdag. Målet för utbildningen var att den skulle utgöra dels en allmän förbere-
delse för tekniska yrken, dels en grund för fortsatta högre tekniska studier. Ma-
tematikundervisningen präglas av den tekniska inriktningen och innehåller 
mycket aritmetik och huvudräkningsstrategier samt geometri, där enhetsbyten 
och mätteknik finns med. 

År 1872 tillsattes en kommitté att utreda dessa skolors uppgift och organisa-
tion. Utredningens förslag godtogs i stort av riksdagen 1877. Skolorna blev ett-
åriga med en differentiering på en mekanisk, en kemisk och en byggnadsteknisk 
linje. År 1874 föreslog man att allmänna ämnen skulle tas bort och man skulle 
endast inhämta kunskaper som hade omedelbar praktisk användning. Genom 
ändring 1901 bortföll de tekniska elementarskolornas roll att förbereda för högre 
tekniska studier. Nya tekniska skolor upprättades nu i Stockholm, Eskilstuna, 
Göteborg och Härnösand. Under åren 1907-1912 utreddes den lägre tekniska ut-
bildningen av två statliga kommittéer. På grundval av deras förslag fattade 1918 
års riksdag beslut om treåriga tekniska gymnasier och tvååriga tekniska facksko-
lor. Då sådana fanns på samma ort, skulle de utgöra ett tekniskt läroverk. Beslut 
fattades också om krav på förpraktik och om ny linjedelning. Förpraktiken skulle 
vara minst 2 år och minimiåldern för tillträde 17 år. De vanligaste linjerna var 
maskinteknisk, byggnadsteknisk, elektroteknisk och kemisk-teknisk linje. Den 
stadga som utfärdades 1919 gällde i stora delar ända fram till den 1 juli 1962. I 
1948-års tekniska skolutredning som presenterades 1955 fastslog man att de tek-
niska läroverken skulle indelas i två skolformer, dvs. gymnasium och fackskola. 
Detta skedde för att man skulle kunna få en allsidig rekrytering till ingenjörskå-
ren. De tekniska gymnasierna avskaffades 1967. 

Fortsättningsskola 

År 1918 blev en fortsättningsskola efter folkskolan obligatorisk för elever i Sve-
rige. Den hade två huvudformer, en allmän och en yrkesbestämd. Uppgifterna 
om elevtalen för utbildningen vid yrkesskolorna är ofullständiga och även svår-
tolkade. Flertalet elever i den utbildningen gick deltidskurser eller heltidskurser 
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som var kortare än fem månader. Antalet elever i heltidskurser om minst fem 
månaders längd var ännu vid 1940-talets slut bara hälften av antalet elever vid 
gymnasierna och endast tiondelen av antalet realskol- och flickskoleelever. Det 
fanns inte specifika matematikkurser, utan matematikinnehållet var integrerat i 
tillämpningarna. 

Yrkesskolväsendet i Sverige och dess huvudmän 

Överstyrelsen för yrkesutbildning (KÖY) inrättades vid 1943 års riksdag och 
övertog den 1 januari 1944 skolöverstyrelsens befattning av yrkesskolväsendet. 
Kommerskollegiet hade varit tillsynsmyndighet och huvudman för lärlingsut-
bildningen hos hantverksmästare. Dessa uppdrag övertogs också av KÖY den 1 
juli 1944. 

Överstyrelsen för yrkesutbildning utövade den centrala ledningen av yrkes-
utbildningen för industri, handel och husligt arbete. 

De anstalter som stod under överstyrelsens ledning var högre tekniska läro-
verk (gymnasier och fackskolor), handelsgymnasier, centrala verkstadsskolor, 
kommunala och statsunderstödda enskilda yrkesskolor, avseende industri, hant-
verk, handel och husligt arbete. Tekniska skolan i Stockholm, textilinstituten i 
Borås och Norrköping, bergsskolan i Filipstad samt Grafiska institutet i Stock-
holm låg under överstyrelsens ansvar. Övriga utbildningsanstalter för yrkesut-
bildning underställdes också överstyrelsen på grund av särskilt beslut av Kunglig 
Majestät.  

Den centrala statliga myndigheten på yrkesundervisningens och yrkesutbild-
ningens område, nämligen överstyrelsen för yrkesutbildning, utövade högsta in-
syn över yrkesutbildningen i riket liksom även över den yrkesutbildning, som 
med bidrag av statsmedel bedrevs inom näringslivet. Överstyrelsen var organise-
rad på fem byråer, varav den femte hade hand om den av överstyrelsen bedrivna 
lärarutbildningen och pedagogisk reformverksamhet. En yrkesskolstadga antogs 
den 30 juni 1955 och gällde för statsunderstödda yrkesskolor.  Denna stadga 
nämner inget om matematikinnehåll för yrkesskolan. 

Skolkommissionen 1946 

1946 års skolkommission huvudsakliga arbete kom att bedrivas i ett antal delega-
tioner. En anledning till dess tillkomst var de svaga resultaten i matematik i dåti-
dens realskolor (Nilsson, 1992). 

Delegationen för lärarutbildningsfrågor bestod av 10 personer. Kursplanede-
legationens ordförande var Alva Myrdal. Yrkesutbildningsdelegationens ordfö-
rande var Emil Näsström. Den delegationen skulle arbeta med den lägre yrkesut-
bildningens ställning i skolsystemet och dess framtida utformning. I och med att 
huvudbetänkandet avlämnades var kommissionens egentliga uppgift slutförd. 
Yrkesutbildningsdelegationen inom kommissionens avlämnade i oktober 1949 ett 
mindre betänkande med förslag till bestämmelser om tillsyn över privata skolor 
för yrkesutbildning. Ett år senare, i november 1950, avlämnade samma delega-
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tion ytterligare ett betänkande med förslag till statsbidragsgrunder för det kom-
munala och enskilda yrkesskolväsendet. Yrkesutbildningsdelegationen ingick 
också tillsammans med skolöverstyrelsen, yrkesöverstyrelsen och arbetsmark-
nadsstyrelsen i en samarbetsdelegation för utredning av yrkesvägledningen inom 
skola. Denna samarbetsdelegation gav sitt betänkande i juli 1952. 

De skolproblem man stod inför 1950 var den obligatoriska skolans eftersläp-
ning, de många parallella organisationsformerna på real- och gymnasienivå, yr-
kesutbildningens otillräcklighet, den klara dualismen med ett lägre och ett högre 
utbildningssystem osv. 1946-års skolkommission tog avstånd från den gängse 
uppdelningen av eleverna i ”teoretiska ” och ”praktiska” och stödde sig därvidlag 
på forskning av pedagogikprofessor John Elmgren. Han fann att de båda begåv-
ningarna hade ett starkt samband (1952). I en skrift från 1967 föreslog skolöver-
styrelsen att bemöta flykten mot g-sidan, dvs. den del av enhetsskolan som var 
gymnasieförberedande,  genom att göra hela högstadiet mera teoretiskt inriktat 
och mindre inställt på praktiska ämnen och yrkesutbildning. 

Ny beredningsgrupp 1963 

1963 bildades Yrkesutbildningsberedningen för att göra en översyn av yrkesut-
bildningens uppgifter, innehåll och organisation. Hösten 1964 fattade regeringen 
ett beslut om reformering av de gymnasiala skolorna som fick stor betydelse för 
yrkesutbildningen. Från den 1 juli 1966 infördes dels en kommunal gymnasial 
skola, gymnasiet, och dels en parallell skolform, nämligen fackskolan. Bered-
ningsgruppen erinrade om tankar vid 1964 års riksdag då man diskuterade att de 
tre gymnasiala skolformerna gymnasium, fackskola och yrkesskola skulle likstäl-
las och i möjligaste mån integreras.  Den föreslog därför att en skolform skulle 
bildas med de tre ingående delarna och att den skulle kallas gymnasieskola. Den-
na skolform infördes från den 1 juli 1971. 

Utvecklingen står inte still 

I regeringens proposition 1983/84:116 Gymnasieskola i utveckling under Lena 
Hjelm-Walléns tid som utbildningsminister  står följande: 

Förändringarna mot en mer kunskapsintensiv produktion, som jag tidigare pe-

kar på, kommer att ytterligare höja kunskapskraven för inträde på arbetsmark-

naden och därigenom starkare understryka behovet av någon form av gymnasi-

al utbildning för alla. Ungdomar med enbart grundskoleutbildning kommer en-

ligt min bedömning också fortsättningsvis att ha stora svårigheter på arbets-

marknaden. 

Gymnasieskolan och de mer arbetsmarknadsinriktade insatserna inom uppfölj-

ningsansvaret måste därför ses som en helhet. Om inte gymnasieskolan utfor-

mas så att den står öppen för samtliga ungdomar kommer kraven i stället att 

öka på insatser inom uppföljningsansvaret…… Samtliga insatser för ungdomar 
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måste således samordnas och sättas in i ett gemensamt utbildningspolitiskt 

sammanhang. (1983/84:116, s.11) 

Vidare skriver man: 

Den största nackdelen är den stora åtskillnaden mellan teoretiska (studieförbe-

redande) och yrkesinriktade utbildningar. Detta är i sig en spegling av utbild-

ningssystemets tidigare uppdelning i dels gymnasier och senare också facksko-

lor, vilka framför allt skulle ge förberedelser för universitets- och högskolestu-

dier, dels yrkesskolor som skulle ge direkt användbara yrkesfärdigheter. Denna 

uppdelning svarar varken mot arbetslivets behov eller mot den syn på livslångt 

lärande som jag tidigare redovisat. (1983/84:116, s.15) 

Betänkanden från utbildningsdepartementet som senare har presenterats (1989, 
1996, 1997) uttalar hela tiden en vilja att fortsätta integrationen av gymnasiesko-
lan och att följa upp de läroplaner som började gälla när linjerna har ersatts av 
program. I programgymnasiet har eleverna möjlighet att komponera en utbild-
ning utifrån givna kurser. Detta har emellertid bidragit till att det Individuella 
programmet är bland de största inom gymnasieskolan.  

Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994, Lpf94 

Gymnasieskolan följer läroplanen från 1 juli 1994 (Lpf94). Styrdokumentet an-
ger 16 olika nationella program där samtliga är treåriga. De avses ge en bred bas-
utbildning och grundläggande behörighet för att kunna studera på universitet el-
ler högskola. De nationella programmen har åtta kärnämnen, nämligen engelska, 
estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, samhällskun-
skap, svenska (alternativt svenska som andraspråk) och religionskunskap. I varje 
program ingår den obligatoriska matematikkursen, Kurs A, som omfattar 100 
gymnasiepoäng. Kurs A innehåller aritmetik, geometri, beskrivande statistik, al-
gebra, datoranvändning och funktionslära och kursen kan närmast ses som en 
sammanfattning och avrundning av grundskolan kurs i matematik. Avsikten är att 
matematiken i kurs A ska exemplifieras med material från elevernas valda karak-
tärsämnen. Ämnet ”skall därför knytas till vald studieinriktning på sådant sätt att 
det berikar både matematikämnet och karaktärsämnena. Kunskaper i matematik 
är ofta en förutsättning för att målen för många av karaktärsämnena skall upp-
nås” (Lpf 94). Varje program får sin inriktning genom sina karaktärsämnen 
(fackämnen). Fjorton av programmen har yrkesämnen och ska omfatta minst 
femton veckor på en arbetsplats utanför skolan, s.k. arbetsplatsförlagd utbildning. 
De flesta programmen är uppdelade i olika grenar under år 2 och 3. Genom att 
kombinera karaktärsämnen från olika program kan en kommun inrätta specialut-
formade program. Dessa skall tillgodose lokala och regionala behov. Även indi-
viduella program kan inrättas och ha olika längd och innehåll och bestämmas av 
den enskilde elevens behov. Inom individuellt program finns också möjlighet att 
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kombinera yrkesutbildning, som anställd på ett företag, med studier. Sådan s.k. 
lärlingsutbildning omfattar tre årskurser. 

1995 beslutade riksdagen att ta bort beteckningarna studie- och yrkesförbere-
dande utbildningar. Förändringen är motiverad av att man önskar öppna vägen 
för vidare studier för elever från alla program.  

Cirkeln är sluten  

En försöksverksamhet startade hösten 1998 i form av en modern lärlingsutbild-
ning. Det finns redan konst- och hantverksskolor inom de fristående gymnasie-
skolorna. Detta för tankarna till det som skedde för cirka 500 år sedan. 

De allt fler fristående gymnasieskolorna motsvarar den kommunala gymna-
sieskolan, så till vida att de erbjuder olika gymnasieprogram och får kommunala 
bidrag. Skolverket beslutar om en fristående gymnasieskola får inrättas eller inte.  

En annan form av fristående skola som erbjuder utbildning över grundskole-
nivå är de ”kompletterande skolorna”. Till dessa utbildningar hör t ex vissa 
konst- och hantverksskolor. 

Lärarutbildning  
Det kan ligga nära till hands att numera se den tidigare beskrivna mångfalden av 
skolor vid 1940-talets slut som en tillgång, ett rikt smörgåsbord att fritt ta för sig 
från. Mångfalden var dock klart delad i en folkskoledel och en läroverksdel. 
Gränsen mellan dem var mycket påtaglig. Folkskolor, fortsättningsskolor och 
vissa slag av högre folkskolor var helt skilda från realskolor, flickskolor och lä-
roverk.  

Lärarna var klart uppdelade i två läger, man kunde rent av tala om två lärar-
kårer. I ett ingenmansland mellan dem fanns facklärarna i de så kallade övnings-
ämnena. I den mån de valde sida var det som regel för folkskoledelen de var 
hänvisade till, de hade ingen koppling till läroverkssidan i skolan omkring 1950. 

I början av 1960-talet bestod yrkeslärarutbildningen av en 5-veckorskurs i 
Kungliga yrkesöverstyrelsens (KÖY) regi. Yrkeslärarutbildningen var tänkt för 
den som tidigare arbetat med industri och hantverk, handel och merkantila äm-
nen. Den förutsatte och byggde nämligen på en god föregående yrkesutbildning. 
Kurserna utökades och organiserades från 1964 i fem yrkespedagogiska institut, 
som senare inordnades i lärarhögskolorna som ettåriga yrkeslärarlinjer, innefat-
tande även en praktiktermin. I dessa kurser finns inte matematik med annat än i 
tillämningar och undervisningen sköttes ej av matematikutbildade lärare.  

Lärarfortbildning - ändrad lärarutbildning 
I SOU 1996:1 diskuteras de svårigheter med gemensamma kärnämnen som redo-
visas av lärare och i den allmänna debatten. Det finns lärare och skolledare som 
anser att man inte kan ha samma krav på elever som går på program med yrkes-
ämnen och elever som går samhällsvetenskapligt program och naturvetenskapligt 
program. Detta anser man trots att utbildningarna numera är lika långa och har 
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samma kärnämnen med samma kursplaner. Det man argumenterar för är att ele-
ver på yrkesprogram bara behöver yrkesmatematik, yrkesengelska osv. Det ge-
mensamma för dessa synpunkter är att kraven bör vara lägre i kärnämnena för 
dessa elever än för andra. 

Följande citat utgör en tänkvärd kommentar:  

Praktiskt taget alla ungdomar (98 %) går direkt från grundskolan till gymnasie-

skolan. Detta innebär en stor omställning för lärare som har sin bild av gymna-

sieskolan från den tid de hade hela sin tjänstgöring på teoretiska linjer och 

gymnasieskolan fortfarande var en urvalsskola. 

Det finns också lärare som har omprövat sina arbetsmetoder och som i sam-

band med det fått intresserade, framgångsrika elever i kärnämnena och på pro-

gram med yrkesämnen. (SOU 1996:1,s. 42). 

Inom yrkesutbildningen i den gamla gymnasieskolan dominerade de tvååriga 
yrkesinriktade linjerna. Där ägnades cirka 80 % av undervisningstiden åt linje-
specifika yrkesämnen. Matematiken upptog cirka 10 procent av undervisningsti-
den. På många linjer svarade en enda yrkeslärare för hela undervisningen och 
satte endast ett terminsbetyg i yrkesämnet. I utvärderingen av försöksverksamhet 
med en 3-årig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan som skedde från 1988 
under tre år, påpekas att fortbildningsbehovet är mycket stort bland lärare och 
handledare (SOU 1989:90, s 79).  Den nya gymnasieskolan ställer nya och andra 
krav på många av karaktärsämneslärarna. 

Förslag till fortbildningssatsning i 'Den nya gymnasieskolan – Hur går det?' 
ges på sidan 74 av kommittén för gymnasieskolans utveckling. 

Kommittén vill i detta sammanhang också betona vikten av att yrkeslärarna får 

en breddad kompetens. Det är viktigt att yrkeslärarna har bättre kunskaper än 

sina elever både i yrkesämnen och i t ex matematik. Kommittén har i flera 

sammanhang framhållit betydelsen av att karaktärsämneslärare och kärnämnes-

lärare samarbetar för att eleverna skall kunna få sammanhang i sitt lärande. För 

många elever på program med yrkesämnena är det av avgörande betydelse att 

yrkeslärarna stöder undervisningen i kärnämnen och därmed ger legitimitet åt 

elevens hela studieprogram. Det är också viktigt att kärnämneslärarna har för-

ståelse för undervisningen i yrkesämnena. Därför bör fortbildningen för lärarna 

i kärnämnena och lärarna i yrkesämnena i så stor utsträckning som möjligt ske 

gemensamt. 

Här pekar man alltså på behovet av att integrera matematiken och karaktärsäm-
nena. Integrationstanken har funnits länge och för flera behov. Mellin-Olsen 
skriver i Eleven, Matematikken og Samfundet (på sidan 124): 

Yrkesskolene har lang tradisjon i å integrere arbeid og teori i forbindelse med 

norskfaget og matematikkfaget (”trekke praksis inn i teorien”). 
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Det indikerar parallella traditioner i Sverige och Norge när det gäller yrkesut-
bildningen och behovet att integrera matematiken i yrkesämnen för att vinna ele-
vernas intresse. 

Början av det nya milleniet 
Elever som väljer program med yrkesämnen får första delen av en utbildning till 
sitt yrke. Yrkets kännetecken skall synas i hela utbildningen. Det gäller både i 
kärnämnena och i karaktärsämnena.   

Allt fler friskolor har bildats, flera av dem med direkt knytning till industrin. 
Troligtvis kommer denna trend att fortsätta. Det är nu och i framtiden viktigt att 
ha samarbete med branschorganisationer för att hålla skolan informerad om vad 
som är modern yrkeskunskap.  

En genomtänkt satsning på fortbildning av karaktärsämneslärarna behövs för 
att hålla lärarna a jour med förändringar i yrket. Det bör ges möjlighet till gemen-
samma fortbildningar av karaktärsämneslärare och kärnämneslärare med god 
pedagogik och yrkesdidaktik för att förbättra elevernas möjlighet till en relevant 
utbildning för yrket och möjlighet till fortsatta studier och ett livslångt lärande.  

Skolverket stödde flera utvecklingsprojekt där man ville uppnå en god un-
dervisning för eleverna på yrkesprogram. Ett av dessa projekt var KAM-projektet 
(Grevholm, Lindberg & Maerker, 2001, 2002) som fick stöd för att öka samver-
kan mellan karaktärsämneslärare och kärnämneslärare när det gäller de innehålls-
liga aspekterna. Speciellt gällde det matematikämnet och karaktärsämnen inom 
fordonsprogrammet. Resultatet från projektet visar på goda möjligheter att kunna 
förändra undervisningen så att matematikinnehållet kan lyftas fram och syn-
liggöras för eleverna. Projektet pekade också på svårigheter att nå resultat på kort 
tid eftersom det kräver stöd från många aktörer inte minst inom skolans område. 
En del av resultaten kan härledas till det faktum att lärarna har helt olika utbild-
ning och bakgrund och olika syn och värderingar när det gäller mål och genom 
förande (Lindberg, 1998). 

Några slutsatser om matematikens betydelse i yrkesprogrammen 
Utifrån innehållet i denna artikel där den historiska utvecklingen och matemati-
kens roll diskuterats från ett yrkesutbildningsperspektiv kan man utan vidare på-
stå att historien har i hög grad påverkat var vi står idag. Matematikinnehållet har 
inte lyfts fram utan har varit en otydligt integrerad del av yrkesämnet och dess 
tillämpning. Dessutom har yrkeseleverna fram till läroplan Lpf 94 i obetydlig 
grad undervisats i matematik av matematiklärare. Debatten om huruvida yrkes-
elever ska erbjudas yrkesräkning eller matematik verkar inte ha fått ett klart slut. 
Fortfarande diskuteras hur matematiken ska kunna tjäna som verktyg för yrkes-
ämnena. Dilemmat att eleverna dels behöver matematik för att klara sin yrkesut-
bildning och det framtida yrket och dels behöver det som en teoretisk grund för 
fortsatt livslångt lärande är inte löst. Klyftan mellan hur yrkeslärare ser på mate-
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matiken och hur matematiklärarna ser på ämnet har ej heller överbryggats. De 
skilda historiska traditionerna dröjer kvar och de två lärargrupperna verkar tala 
olika språk till eleverna när det gäller matematik (Grevholm, Lindberg & Maer-
ker, 2002). Försöken att integrera matematiken och yrkesämnena verkar inte ha 
lett till framgång för eleverna. Lärarutbildningen har inte gjort några försök att 
närma de två lärartraditionerna till varandra så att eleverna uppfattar att lärarna 
leder dem åt samma håll. 

Vad pågår nu? 
I aktuell samhällsdebatt har frågan om teori och praktik i utbildningen kommit 
tillbaka. Matematikens roll kommer med all sannolikt att diskuteras i samband 
med presentationen utifrån direktiven för reformering av gymnasieskolan (Dir 
2007:8). Där talas om tre utbildningsvägar: en högskoleförberedande, en yrkes-
förberedande och en lärlingsutbildning Den nuvarande skolministern har pekat på 
behovet av kvalificerad yrkesutbildning på postgymnasial nivå. Ett argument i 
debatten är att inte alla ungdomar är intresserade av teoretiska studier. Men frå-
gan är om de kategorier av praktisk och teoretisk, som fördes fram bland annat av 
1946 års skolkommission, kan appliceras i dagens samhälle. Är inte de flesta av 
dagens yrken med den datorisering och specialisering som sker relativt teoretis-
ka? Kan inte matematik tillämpad i yrket vara i hög grad praktiskt? Behöver vi 
andra kategorier än teoretisk och praktisk för att komma till kloka slutsatser om 
hur matematiken ska vara utformad i professionsutbildningar? Ett förslag för 
framtiden är att kursplaner i matematik för olika yrkesutbildningar i högre grad 
bör vara grundade på vad forskning om användning av matematik i yrkena kräver 
och på synen att utbildning idag måste vara livslång. 
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Mathematics in vocational education – revisiting a developmental research 
project 

 

Analysis of one development research project about the integration of 
mathematics in vocational subjects in upper secondary education in Sweden 

 

Lisbeth Lindberg & Barbro Grevholm 

 

Abstract In this paper we describe, analyse and discuss a developmental 
research project that took place in Sweden during 1998 to 2002. We carry out 
four different analyses in order to explore what learning outcomes from the 
project could inform long term curriculum change and teacher collaboration in 
vocational education in Sweden. The analyses lead to condensed descriptions of 
the project, an exposition of constraints and affordances found in the project, an 
overview of the developmental cycles in the project and a comparison between 
the aims of the project and the actual outcome. Based on the analyses and 
discussions we suggest possible implications for practice and for future studies 
on vocational education. 

Introduction 

A reform of the upper secondary school in Sweden GY2011 will take place in 
2011 and the preparatory discussions about the reform triggered the authors of 
this paper to revisit and explore one developmental research project that was 
carried out during 1998-2002. We started this process of revisiting earlier data 
with current perspectives in 2007. The project KAM was initiated because of the 
former curriculum reform in 1994, Lpf94 (Utbildningsdepartementet, 1994). 
There were minor revisions of the reform during the time of the project 
(Skolverket, 2000). The questions asked relate to whether the project can inform 
us about how schools and teachers could improve mathematics learning in 
vocational programmes and benefit from the results of the delayed analysis of 
the KAM-project. The most critical issue in the discussion is whether pupils in 
vocational education benefit from studying the same first course in mathematics 
in upper secondary school as all other pupils. The argument for the first course 
to be the same for all students is that society is demanding more mathematics in 
almost all vocations and that all pupils should be prepared for that and be given 
the right to be able to directly build on to their upper secondary school education 
at a later stage in life. The arguments against are that pupils in vocational 
education need a different kind of mathematics course that is directly related, 
and seen by the students to be directly related, to their vocational studies and 
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that it is the vocational interests that should guide the selection of topics and 
content.    

The situation and problems behind the KAM-project 

Over the years 1998 to 2002 a developmental research project, called the KAM-
project, was carried out in an upper secondary school in a major city in Sweden. 
KAM stands for Karaktärsämnenas matematik, the mathematics of the 
vocational subjects. In this paper we intend to describe, analyse and discuss this 
project in order to answer a number of research questions. We start by 
presenting the situation that gave rise to the project. 

In 1994 a new curriculum, Lpf 94 (Utbildningsdepartementet 1994; Skolverket 
2005, 2006), was decided for the Swedish upper secondary school. Under this 
curriculum the organisation of upper secondary school meant first of all, that 
pupils in the theoretical programmes and the vocational programmes were to 
study in the same school system and have the same study time of three years. 
Earlier, vocational education had taken place in separate schools, vocational 
schools, and followed a different curriculum over two years rather than three. 
Secondly, a compulsory mathematics course for all pupils, course A was 
introduced. Earlier pupils in vocational education did not study mathematics as a 
separate subject but were taught vocational calculations by the vocational 
teacher. Thirdly, the new curriculum Lpf 94 demanded collaboration between 
the teachers of mathematics and the main vocational subject in the programme, 
in order to ensure that the mathematics learnt was influenced by the needs of the 
pupils in the vocational part of the education. Additionally, it was the intention 
to ensure that the education would not prevent pupils who later wanted to 
continue to study at tertiary level from doing so. All these demands were new to 
school leaders, teachers of mathematics and vocational subjects. The education 
of teachers of mathematics and vocational teachers were traditionally very 
different in nature and length and the teachers from the different areas had ways 
of working which were different and not well known to each other (Lindberg, 
2009). Teacher education was not changed as a consequence of the new 
curriculum. Thus teachers were inquiring about how the new plans could be 
implemented and how to meet the new demands according to Lpf 94. 

It was this demanding and confusing situation for teachers in vocational 
programmes that led some teacher educators to initiate what was going to grow 
to a developmental research study on the teaching of mathematics in those 
programmes. One of the authors of this paper, Lindberg, took part as teacher 
educator and researcher in all the developmental cycles of KAM, while the other 
author, Grevholm, acted as researcher and scientific leader of the project 
between 1999 and 2002. Thus, being aware of our double roles in relation to 
KAM, we will carefully explain how we have tried to avoid subjectivity in the 
present analysis of the project. 
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In this paper we will first present and discuss the new syllabus for mathematics, 
and after that discuss earlier research of relevance and related scientific 
literature. The research questions will be formulated, followed by the theoretical 
framework we intend to use for the analysis of the KAM-project. We then 
present and discuss the methods used, the data collection and the different stages 
of the analysis. Stage 1 is the analysis that resulted in the condensed description 
of the project. Stage 2 of the analysis consists of the findings of affordances and 
constraints in the project and stage 3 is an account of the developmental cycles 
we found in the study. Stage 4 is an analysis of the aims in the KAM-project in 
relation to the results of the project. 

The vocational programmes in upper secondary school  

The aim of the vocational programmes in upper secondary school is to provide 
an education that leads to the level where the pupil can have achieved acceptable 
vocational knowledge (Skolverket, 2006) that is to get their first job in a specific 
vocation. But the programme must also provide preparation that can be used as a 
basis for further studies later on. Most of the vocational programmes include 
practical components, where students are working in smaller groups (less than 
15 per group) in a practical work situation, similar to an authentic work 
environment. These components include a main vocational subject taught by a 
vocational teacher. For example in the vehicle programme, pupils are working in 
a workshop similar to an authentic mechanical workshop, but most of the time 
without customers, time stress and the responsibilities for economic 
transactions.  

The new syllabus of mathematics, especially course A  

As mentioned, all pupils in the upper secondary school have to study the first 
course in mathematics, course A, as it is a core subject course and is included in 
all programmes. The content in the subject of mathematics is selected from a 
number of areas. Much of this content is covered in the mathematics courses of 
the compulsory school and the different parts are deepened and developed in the 
upper secondary school. Besides the content from the compulsory school new 
areas are introduced, deepened and gradually extended in the upper secondary 
school as the pupils take on more mathematics. 

The directions of the studies are general so pupils should be able to master 
situations for themselves and for societal purposes. Emphasis is placed on 
mathematics providing knowledge to be used in the orientation of the students’ 
programme of study, for example in a vocational programme. The exact 
wording is as follows: 

Both in everyday and vocational life, there is an increasing need to understand the meaning of 
and be able to communicate on issues with a mathematical content. … The power of 
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mathematics as a tool for understanding and modelling reality becomes evident when the 
subject is applied to areas that are familiar to pupils. Upper secondary school mathematics 
should thus be linked to the study orientation chosen in such a way that it enriches both the 
subject of mathematics and subjects specific to a course. Knowledge of mathematics is a 
prerequisite for achieving many of the goals of the programme specific subjects. (Skolverket, 
2000) 

The written document indicates that there are many good opportunities to see 
the relevance of mathematics and the connections between mathematics and 
work. One can see that there is an emphasis on using mathematics within the 
study orientation and the vocational programmes. This means that the 
mathematics teacher could use content and applications from different 
vocations. The aims of the mathematics curriculum indicate a progression and 
extension from “to solve concrete problems in their immediate environment” to 
“solve problems that occur regularly in the home and society, which is needed 
as a foundation for further education” and further to “formulate, analyse and 
solve mathematical problems of importance for everyday life and their chosen 
study orientation” (Lpf94, 1994).  

The curriculum is written in such a way that mathematics from the compulsory 
school is a base for applications and further development in course A. In algebra 
the goals in year 9 are “to be able to interpret and use simple formulae, to solve 
simple equations, as well as to be able to interpret and use graphs for functions 
describing real relationships and events” (Lpo94, 1994). This can be compared 
with the extension expressed in course A “to be able to interpret and deal with 
algebraic expressions, formulae and functions required for solving problems in 
everyday life and in other subjects in their study orientation”, and “to be able to 
set up and interpret linear equations and simple exponential equations, as well as 
use appropriate methods and aids to solve problems”, and finally “to be able to 
set up, interpret and illustrate linear functions and simple exponential functions 
and models for real events in private finances and in society”. The pupils should 
“be accustomed, when solving problems, to use computers and graphic 
calculators to carry out calculations and use graphs and diagrams for illustrative 
purposes” (Lpf, 1994). Thus the same kind of mathematical objects are treated 
but in somewhat different ways. 

Here the study orientation is the same as the character of the specific 
programme the pupils are studying. It is obvious that it is intended that there is 
progression, extension and development over the years (See appendix 1). This 
intention does not necessarily reflect the development of knowledge in 
mathematics for each pupil. 

The new Lpf94 curriculum was unique as it had a uniform post-16 educational 
system for the first time, and especially unique as the VET (Vocational 
Education and Training) was integrated in this system. The aim of the syllabus 
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was a raised educational level in mathematics in Sweden for all citizens. The 
content of the course A was designed to strengthen the competence of the 
individual to function as a good citizen in a democratic society. At the same 
time there was a requirement that the course assisted the students’ understanding 
of the components of education that aim towards their future profession. 
National documents require the teachers to collaborate between the subjects and 
that the teaching of mathematics should demonstrate that the students can 
benefit from their mathematical knowledge when studying for the profession. 
The aim was to provide the student with the competence needed for citizenship 
and for the labour market. The challenges for teachers were to make the 
connection between the content of the studies in mathematics and the reality of 
the post-school workplace visible. This requires more insight and knowledge for 
the teachers about different areas of content from mathematics and the 
vocational subjects that the pupils will meet within the vocational programme. 

Earlier research and related literature on mathematics in vocational 
education 

It seems to be unique for Sweden to offer vocational education as part of the 
upper secondary school system. Thus, we have not been able to find any 
international studies dealing with teaching mathematics in the kind of school 
programme we are investigating. We have reviewed methods used in studies on 
vocational education and found that they are of minor interest for this paper.  

The findings of this review were presented at a research conference and 
documented in Lindberg (2009). As the title To search for mathematics in the 
vocational teaching and learning- an overview of theories and methods 
indicates, the author searched for documents and research to find examples of 
theories and methods. The sources were databases as MATHDI, proceedings 
from the Psychology of Mathematics (PME) and Adults Learning Mathematics 
(ALM) conferences. Most of the results presented came from research areas 
close to vocational education such as workplaces. The result shows that, over the 
years as technology became more accessible and easy to use, there was a trend 
towards using a multimodal approach when collecting data. It has most often not 
been obvious in the documentations what kind of theories the researchers were 
using as presented theoretical underpinnings are rare.  

The historical development of vocational education in Sweden was also 
investigated and documented in the paper Historisk bakgrund till matematikens 
betydelse i yrkesprogrammen (Historical background to the importance of 
mathematics in vocational programmes) (Lindberg, 2007). This paper is written 
in Swedish and gives an overview of the vocational education and training 
concerning mathematics up to the situation of today. Document analysis was 
carried out and based within a theoretical framework of hermeneutics (Gadamer, 
1960). 



 6 

In the ALM forum for researchers, practitioners and policy makers, Lindberg 
was one of the initiators of the topic group of mathematics education for the 
workplace. Over the years (2000-2004), when Lindberg was facilitator of the 
group, different aspects were discussed as concepts of workplace mathematics, 
data collection, differences between countries, lack of communication between 
mathematics educators and vocational educators (Lindberg, 2005).  

The research questions in this paper 

In revisiting the project from 1998 to 2002 we decided to try to answer the 
following questions: 

• What are the characteristic features of the school based developmental 
research project KAM? 

• What characterises the affordances and constraints that the involved 
participants in the project met during the work? 

• What were the actual outcomes of the KAM-project compared to the 
aims? 

• What are the conclusions and implications that can be drawn from this 
kind of developmental research project?  

Theoretical considerations and framework for this paper 

The implementation of a new curriculum and its syllabuses is a challenge for 
any school, school system and nation. The steps taken and signals given are not 
easy to see and interpret. 

A development project as described in this paper can illuminate and provide 
further insights to processes that can emerge out of changes and highlight 
outcomes that are both expected and unexpected. In order to answer the 
questions posed we have chosen to carry out several analyses based on 
complementary theoretical frameworks. Stage 1 and 4 in this process are based 
on a hermeneutic analysis of published documents. Stage 2 is based on the 
theoretical concepts of affordances and constraints and stage 3 is founded on 
theory of developmental research. We will in the following three subsections 
present the theoretical constructs and views that we used. 

Hermeneutic analysis of documents 

In a hermeneutic analysis the interpreter moves from parts of the text to smaller 
units, or vice versa, in trying to clarify meaning of the content. This movement 
between part and the whole, which leads to a deeper understanding, is called the 
hermeneutic spiral. The pre-understanding of the reader provides a certain 
holistic view as a starting point. The interpretation of different parts leads to a 
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change of this holistic view and a new round of interpretation can take place 
(Ödman, 1979; Gadamer, 1960). There are three demands to fulfil: the system of 
interpretations should be coherent logically; the interpretations must have a 
connection with the object of interpretation; and the interpretation and its results 
must be disseminated to the reader in an appropriate way. From the presentation 
it should be explicit how the interpreter has reached the conclusions. 

Theory of affordances and constraints 

Using affordances and constraints to evaluate collaboration between teachers of 
different subjects in vocational education will give us one tool to analyse the 
project. 

Kennewell (2001) writes about use of the concepts affordances and constraints 
in didactical activity. According to Kennewell affordances are the attributes that 
provide potential for action and the constraints are the conditions and 
relationships amongst attributes which provide structure and guidance to the 
course of actions. Affordances and constraints must be considered in relation to 
the abilities of the participants of the activity they support. Kennewell was 
studying use of ICT (Information and Communication Technology), but in our 
case this is replaced by integration of mathematics and vocational subject 
studies. In the KAM-project both pupils’ abilities and teachers’ abilities were 
studied. According to Kennewell (2001, p. 106) the teacher’s role is to 
orchestrate the supporting features in an attempt to make it possible for the 
learners to bridge the learning gap. To achieve learning effort on the side of the 
pupils is required to overcome the gap between their existing abilities and the 
intended abilities in the setting. Kennewell traces the supporting features of 
affordances to Gibson (1986) and of constraints to Greeno (1998). In the 
developmental project KAM the reports make use of similar expressions to 
describe what is going on. Thus we find it rewarding to try to use the concepts 
affordances and constraints in the analysis of the reported developmental work.  
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Figure 1.  Kennewell’s framework (Kennewell, 2001, p. 107) 

The teacher’s intentions for the didactical activity are concerned with reflection 
and the development of abilities (ibid, 107). Thus the framework used 
incorporates task goals and outcomes according to the figure (Kennewell, 2001, 
p. 107). 

Developmental research, the philosophy of the KAM-the project 

An aim of the research project was to promote educational development, 
expressed as developing mathematics teaching and improving pupils’ learning in 
mathematics by the integration of the studies in mathematics and the vocational 
subjects. Thus development of education is closely intertwined with the research 
project. Koeno Gravemeijer calls this developmental research and describes in 
some detail how he sees that (1994). He references Freudenthal (1988), who 
claimed that thought experiments are important in educational development. The 
developer envisions the teaching and learning process and, after implementing 
it, will try to find evidence to see if the expectations he had are confirmed or not. 
The feedback of practical experience into new thought experiments creates an 
iteration of development and research. Gravemeijer claims that this cyclic 
process is at the centre of Freudenthal’s concept of developmental research 
(1994, p. 449). Practice depends on a cyclic alternation of development and 
research and the cyclic process is more efficient when the cycle is shorter. The 
cyclic process can be seen as the learning process of the developer. A global 
theory, which Freudenthal, according to Gravemeijer, would prefer to call 
philosophy, guides the developmental work. This theory functions as the basis 
for the learning process by the developer and is nurtured by the alternation 
between thought experiment and practical experiment. That learning process can 
be interpreted as theory development.  
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Developmental research has some similarities with what is called design 
research. Eric Wittman is one researcher who sees mathematics education as 
design science (1998). He emphasizes that an important element in studying 
didactics of mathematics is building theory or theoretical frameworks related to 
the design of empirical investigations. Kelly (2003) writes about design research 
as a research dialect that attempts to support arguments constructed around the 
results of active innovation and intervention in classrooms. Di Sessa and Cobb 
(2004) point out that in design research, theory must do real design work in 
generating, selecting and validating design alternatives. They also emphasise 
that development of theory should be one of the primary goals of design 
research.  

We see the KAM-project as developmental research and the cyclic alternation 
process of development and research is crucial and we intend to illustrate parts 
of this process. 

What Freudenthal calls the philosophy of the work, the global theory behind the 
study, is in our case based on two important theoretical constructions, namely: 
integration of mathematics and vocational subjects; and a co-learning 
community of teachers. The integration of the subjects is both theoretical and 
practical. The theoretical part is the analyses of syllabuses and work material. 
The practical part is the performances in the school-settings. The co-learning 
community (COL) or professional learning community (PLC) is as Hord (1997, 
p. 1) describes it ”a powerful staff-development approach and a potent strategy 
for school change and improvement”. 

Methods and methodology used in this paper 

The KAM-project, which was an empirical case study, had the character of 
developmental research project and has been reported to The National Agency 
for Education (Skolverket) in three parts. The project can be seen as a mainly 
qualitative case study and it ended in year 2002. We decided to explore the 
project again in an interpretative mode and learn more from it from a research 
perspective. Because of our involvement in the empirical study during 1998-
2002 and risk for subjectivity we decided to use only the printed material from 
the project as sources in this part of the research. The documents available are 
the three KAM-reports (KAM1:1, 1999; KAM 1:2, 1999; KAM 2, 2001; KAM 
3, 2002), the DUGA-report, printed working material, stored working notes and 
published conference papers presented about the project during the years. See 
table 1. 
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Report Date of publication Number 
of pages 

Target group 

DUGA August 1996 35 National Agency 
for Education 
Gothenburg 
University 

DUGA, 
attachment 

August 1996 28 National Agency 
for Education 

Gothenburg 
University 

KAM 1 part 1 January 1999 11 National Agency 
for Education  

KAM 1 part 2 June 1999 42 National Agency 
for Education 

KAM 2 September 2001 31 National Agency 
for Education 

KAM 2 
attachment 

September 2001  

78 

National Agency 
for Education  

KAM 3 November 2002 41 National Agency 
for Education 

Table 1 Written documents used in the data collection 

We started in 2007 by collecting all the available printed material and reading it. 
In order to be able to answer the research questions in the paper we decided to 
divide the analysis in four parts or stages.  

Stage 1 is the analysis that resulted in the condensed description of the project. 
This step is needed both to make explicit our understanding of the project and 
for the reader to be able to follow the further presentation. 

Stage 2 of the analysis consists of the findings of affordances and constraints in 
the project. In the project reports challenges, problems and obstacles of different 
kinds became visible and the concepts of affordances and constraints seemed to 
be a helpful tool to use for this part. 

Stage 3 is an account of the developmental cycles we found in the study and the 
analysis of the developmental cycles of the project that we found by 
investigating the documents. 
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Stage 4 is an analysis of the aims in the KAM-project in relation to the results of 
the project. Here we want to compare the actual outcome of the project as it was 
reported with the aims that were set. 

For the condensed description in stage 1 of the KAM-project we have relied on 
the written reports from the different parts of the project. We have tried not to 
rely on our memories of how the work progressed but used the written reports 
from the different parts of the project as our source material. The analysis 
process started by reading and re-reading the reports. The interpretation of the 
text and the understanding of the project were developed in a hermeneutic spiral, 
where the relation between the parts and the holistic picture was used (Gadamer, 
1960). The first purpose was to listen to the story told and to get a description of 
the work. The first reading activates one’s memory but not in detail as the 
intention is to gain an overview. The second reading starts the reflection on the 
different parts of the project. The readers must return to the different project 
reports to check if the description still fits into their overall image of the project. 
Much time was spent on reading, rereading, checking and discussing. In the time 
when not focusing directly on the texts, reflection starts and questions are 
formulated for the next return to the text. The mode of reading thus changes. 
The answers are not easy to find at once, so the reading starts all over again with 
a new focus. The process goes in circles or as in a spiral. In the condensed 
description we decided to include the purpose and aim of the parts of KAM, the 
processes and data collection made, and the results.  

For the analysis in stage 3 we use the theory of developmental research also 
presented earlier. In stage 4 again, we interpret the report texts in a hermeneutic 
way in order to reach understanding of presented aims and outcomes both in 
detail and from a more holistic perspective. 

Methodological discussion and justification of methods used in this paper 

In order to interpret and create understanding of such a large and long-lasting 
project as KAM there are no self-evident methods to use. We had to struggle 
before we made decisions about use of theories. Our discussions will be made at 
least partly visible here. 

The theory of legitimate peripheral participation in a community of practice 
(Lave & Wenger, 1991) could be considered to be used in this study. The 
discussion led us to realise that there was no existing community of practice 
with stable conditions for the teachers to enter into in the kind of school we are 
investigating. For both the mathematics and the vocational teachers the new 
situation means that they have to face new demands and there are no established 
practices for them to enter. The concept of apprenticeship might be used as an 
instrument for the analysis, but the project we are analysing is not organised as 
an apprenticeship model so this would not be adequate in our study. In reading 
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the reports we found that the concept constraints had been used spontaneously 
and it was thus natural to use the theory of affordances and constraints, 
particularly as there were strong design aspects to the project. The reports from 
KAM talked about problems, challenges and opportunities, which seems to align 
well with Kennewell’s theoretical views of affordances and constraints 
(Kennewell, 2001). 

From the overview of the whole of the KAM-project it was clear that the project 
is a developmental research study. This was of course not obvious at the 
beginning of the project when the development parts dominated and the 
practical aims were in the major focus. Later the alternation between 
developmental work and theoretical influence became more explicit. We find it 
productive to interpret the process in the parts of the project in terms of 
developmental cycles, where empirical parts nurture the research influence of 
the project.  

It is rare to find such delayed analyses of a developmental research project as the 
one we have made in this paper. In the light of discussions about the usefulness 
and justifiability of educational research (Burkhard & Schoenfelt, 2003) we find 
this kind of investigation helpful and worthwhile. Especially as the structure for 
vocational education in upper secondary school is going to change again in 
2011, this paper can inform teachers and policy makers about possible actions in 
order to improve the mathematics in vocational education. 

Participants in the different parts of the KAM-project  

The KAM-project took place in an upper secondary school with vocational 
programmes. Involved in the project were university lecturers, a scientific 
leader, the project leader who was one of the mathematics teachers, other 
mathematics teachers, teachers in Swedish language, vehicular mechanics 
teachers and transport teachers. Furthermore, classes from the Vehicle 
programme and occasionally student teachers took part. All the teachers from 
the upper secondary school were the normal teachers in the school for the pupils 
in those programmes. The teachers who took part were practitioners that worked 
with the same groups of pupils. See table 2. 
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Project Part KAM 1 KAM 2 KAM 3 
Year 98-99 99-01 01-02 
Mathematics teachers 3-5 3 3 
Vocational  teachers 2-5 5+3 3 
Other teachers 2 1+1 1 
Student teachers 2   
Pupils 2 classes (30 pupils) 1 class (14 pupils) 120 pupils 
Researchers 2 2 2 

Table 2 Number of participants in KAM 1-3 parts 

Results from the analysis in step 1, the condensed descriptions of the 
project parts  

In this section we describe in a condensed way the different parts of the KAM-
project. In each case we include the purpose, aims, carrying out, data collection 
and results. 

Our main sources are the KAM project reports, i.e. the KAM 1-report (two 
reports, KAM 1:1 and KAM 1:2), the KAM 2- and KAM 3-reports. 

Attention has been paid to research ethical aspects during the entire project and 
the following quote from the report of KAM 3 (p. 8) has among other things 
been a guiding star in the work: 

The project has been carried out and been accounted for in a fair manner, i.e. the scientific 
demands and accepted ethical norms are respected. The researchers also observe an ethically 
acceptable behaviour in their relations with the surrounding world. This includes for instance 
to avoid making public statements in the name of science regarding issues for which one 
lacks scientific competence. The equality between women and men is a moral value to 
protect. Equality in the scientific community is to be viewed as an ethical issue when it 
comes to research. The research activity should be documented in an open way to enable 
outside examiners to follow the entire process (Forsman, 1997). 

The theoretical founding idea for the three parts of the KAM-project was 
collaboration between teachers in order to be able to integrate the course 
mathematics A and vocational subjects. The students were supposed to 
experience relevant knowledge as one unit to get a holistic impression of the 
knowledge for their vocation.  
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Report Theoretical framework/ 
tacit or communicated 

Methods /Data 
collection 

Number 
of pages 

Authors 

KAM 1:1 

KAM 1:2 

 Tests 

Analyses of 

syllabi, materials, 
text-books, etc 

11 

42 

Kilborn & 
Maerker 

KAM 2 Situated cognition and 
learning,  ethnography  

Study visits, 
Classroom 
Observations, Field 
notes, Interviews, 
Recordings, Tests, 
Questionnaires 

31 Grevholm, 
Lindberg, & 
Maerker 

KAM 2 
attachment 

 Summary of test 
results, examples of 
planning- and 
teaching material, 
examples of 
pretests, teaching 
analyses, classroom 
observations, 
reflections, 
recordings and 
diaries 

78 Grevholm, 
Lindberg, & 
Maerker 

KAM 3 Action research and 
ethnography 

Renewed analyses, 

of materials, text-
books, etc Tests, 
Interviews, 
Observations, Field 
notes, 
Questionnaires, 
Surveys with 
quantitative and 
qualitative data 

41 Grevholm, 
Lindberg, & 
Maerker 

Table 3 Overview of printed reports from KAM 

We now present the short accounts of the three parts of KAM following the 
structure sketched in table 3. 

KAM 1 

Purpose 

According to the reports from KAM 1 (KAM 1:1, 1999, KAM 1: 2, 1999), one 
purpose was to work out mathematical models, where the students could apply 
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and develop the mathematics, via co-operation between mathematics teachers 
and vocational teachers in a systematic way. Those models should be more 
appropriate and better suited to the students’ preknowledge and abilities. 
Another purpose was to analyse what content in mathematics that is required to 
be used as a tool for students in vocational programmes where only mathematics 
course A is compulsory. One more aim was to analyse how mathematics teacher 
education could better prepare teachers to adapt to the reality of the schools, 
especially for vocational programmes.  

Aim 

In KAM 1, one aim was to make the pupils feel that mathematics is meaningful 
by starting with problems directly related to the vocational courses. In the long 
run the aim was to see mathematics more intertwined with the vocational 
subject. Another aim was to help the pupils to see the relevance of mathematics 
to manage to solve tasks in the vocational subject that they had previously had 
difficulty mastering. One more aim was to start from the pupils’ level and to let 
them work in their own pace. In achieving those aims the pupils would get a 
better chance to achieve a pass grade in mathematics.  

Carrying out and data collection  

The project had scheduled time for meetings and individual work for the project 
members. In the beginning the vocational teachers informed the mathematics 
teachers about the content and how they taught this to the pupils. Then the 
mathematics teachers analysed this content and compared it to the content in 
mathematics, course A. After that they came back and discussed this with the 
vocational teachers to find out if the vocational teachers thought that the ideas of 
changing the explanation and procedures could work for the pupils. From the 
work of gear ratio and changes in revolutions for example there was a need to 
work with fractions, proportionality and estimations via mental calculations 
(KAM 1:1, 1999, p. 6). The teachers trialled the teaching material with some 
groups of pupils. Much of this work was done in order for the teachers to use the 
same words/concepts when teaching the pupils. The focus group during KAM 1 
was mainly the pupils. Textbooks, teaching material as tools and manuals were 
part of the data collection. These data were used for the analyses in the project. 
Both the tests used and the results for testing the students’ standard were 
collected. 

Results 

The project produced material (KAM 1:1, 1999, p. 5) for in service training for 
the teachers in a school. Thus the vocational teachers would be able to show the 
pupils the relevance of using mathematics in the vocational subjects and vice 
versa. This material was later used as teaching material in one class. Another 
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class was used as a control group. The pupils’ results from the tests showed an 
improvement (on short term basis) when using the mathematical tool to 
understand the element gear ratio and their motivation increased (ibid., p. 18).  

KAM 2 

Purpose 

In KAM 2 (KAM 2, 2001) one purpose was to continue in the same way as in 
KAM 1 to build a coherent platform out of content and teaching/learning in 
some vocational courses as Vehicle, basic course, Pneumatics and Electricity 
year 1 and the core subjects Mathematics, course A and Swedish, course A and 
B. Another purpose was to have in-service training for the teachers in the 
programme enabling the pupils to feel this coherence and to become more 
motivated to study parts in their programmes where mathematics was involved. 

Aim 
KAM 2 continued from KAM 1 to analyse mathematical models and teaching 
methods in one upper secondary school in vocational programmes regarding the 
mathematics that is present in course A, using a process oriented approach. The 
aim was to use cooperation between teachers and together develop the teaching 
content and new approaches to improve the interest and success of the pupils. 

Carrying out and data collection  

Part 2 of the KAM-project was an extension of part 1 of the KAM-project and 
mainly aimed at the teachers carrying out a competence development 
programme through working together as a team to plan the programme for the 
pupils. When analysing the Vehicle electricity course many of the goals of 
mathematics, course A, became very visible. For example, “to have deepened 
and extended their understanding of numbers to cover real numbers written in 
different forms” and “with and without technical aids, be able to apply with 
judgement their knowledge of different forms of numerical calculations”, and 
“to be able to set up and interpret linear equations and simple exponential 
equations, as well as use appropriate methods and aids to solve problems” 
(Lpf94, 1994). 

Through the classroom observations questions were raised about the teaching 
both in relation to the subject and the didactics and these were discussed in 
sessions with the teachers. To facilitate the subsequent discussions the teachers 
used tape recorders to report about and reflect on the classroom activities. The 
teachers also maintained a written diary periodically documenting the work 
during the project. During the development of the KAM-project the need for 
evaluation arose, both of the pupils and of the teachers. The pupils’ evaluation 
was carried out in cooperation with the teacher in Swedish. The teacher 
evaluation took place through portfolios. Based on these, the teachers received 



 17 

feedback about their own teaching which otherwise could be hard to obtain. 
Qualitative evaluation completed involved interviews of teachers and students. 
There were even visits and studies out in the motor work shops. 

Results  

The collaboration between teachers of the core subjects and the vocational 
subjects improved during the course of the project. The teachers were interested 
in taking part in the planning of each others’ subjects. The results show that if 
the subjects are taught with mutual support then the pupils will be more 
successful in their studies of the theoretical parts in all of the involved items. 
But it is important that the pupils understand the coherence in the content and in 
the organization of the education for the results to be a success. The teachers 
involved in the project noticed that it brought a better instruction and improved 
learning, but that the process was slow (KAM 2, p. 23). A great deal of the time 
was used for discussions, and the communication process was further developed 
from the KAM-project part 1 as the mutual language developed. Some of the 
teachers expressed pride in the work that had been done in the project in their 
evaluation of this project (ibid., p. 23). The work with discussions and carrying 
out change, demands proceeding with caution as the project takes place at the 
same time as all the other activities that teachers work with on a daily base. At 
the same time, it is important to be purposeful and to have the goal visible 
during the work even when the process takes a long time (ibid., p. 27).  

KAM 3 

Purpose 

The purpose of the work in KAM 3 was to extend the work of KAM 1 and 
KAM 2 in all the six classes in grade 1 at the school thus scaling up the project. 

Aims 

From the results from KAM 1 and KAM 2, one aim was to study the strengths 
and weaknesses of the intervention when up-scaling. Another aim was to widen 
the coordination with core courses and mathematics. A further aim was to revise 
the earlier produced teaching material and to further investigate teaching 
methods and teachers’ competences. 

Carrying out and data collection  

More and more the project was carried out as an action research project 
(Rönnerman, 2010) with a flavour of ethnography (Cohen & Manion, 1994; 
Bessot & Ridgeway, 2000) where the focus was the activities related to the 
subjects visible in the teaching/learning situation. The lessons were implemented 
as developed in KAM 2. In the course Vehicular Electricity Course A, some of 
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the aims for Mathematics Course A were the same, i.e. number sense, to 
interpret and handle formulas and they were carried out there.  In Vehicular 
Mechanics Basic Course simple solving of equations was illustrated with the 
concept of torque. In Transport Vehicle Basic Course the aim was to work with 
the concept of velocity and units for length and time were in focus (KAM 3, pp. 
10-11). The lessons were followed up in seminars where teachers representing 
the different subjects took part. This was partly for revision of the material from 
the lessons but also as planned in-service training / professional learning for the 
teachers where they learnt more about the didactics of the different subjects. 
Observations in classrooms and workshops were documented as field notes and 
annotated after discussions with the respective teacher (ibid., p. 12). Qualitative 
analysis was used here and where the pupils were asked about their attitude 
towards the subject (ibid., pp. 20-22). The scientific leader interviewed the 
teachers and the principals of the school during the project (ibid., pp. 28-36). 
The same analysis method was used for the teachers’ evaluation where they 
wrote in an open ended form about their views of the project and the result was 
summarized (ibid., p. 23). Quantitative analysis was used where the aim was to 
test the students’ knowledge before and after a specific unit of work (ibid., pp. 
13-20). 

 

Results 

The increase in scale of the project occurred in fewer classes than planned 
mainly because the school reorganised and the school leaders became less 
supportive. The survey showed that the students improved in mathematics, but 
even more in the vocational subject, when they were exposed to the KAM-
model (ibid., p. 19). The interviews with the teachers indicated that the project 
required support from a solid organisation and support from the head of the 
school (ibid., p. 23). The lack of support in carrying out the project could be 
viewed as a weakness. The strength was the teachers’ beliefs and engagement in 
the project (ibid., p. 23). 

 

Results from stage 2 of the analysis - Affordances and constraints in the 
project  

Using Kennewell’s model we can now analyse the project. In the table we have 
listed affordances and constraints mentioned in the reports. 
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 Affordances Constraints 

1 New curriculum and new 
syllabus 

Pupils’ prerequisite knowledge 

2 School based Different teacher cultures –different 
didactical contract/teacher role 

3 Teacher education Didactical competence 

4 School management New school leader 

5 Schedule/Timetable Schedule/timetable 

6 Routines Organisation 

7 Teacher learning Substitution of teachers 

8 Money Lack of money or resources 

9 Time Lack of time or simultaneuous time 

Table 4 Affordances and Constraints  

We will start by giving examples of affordances, i.e., potential or possibilities 
for action. The affordance is that the curriculum (Lpf94, 1994) gives every pupil 
opportunities “to solve mathematical problems of importance for vocational and 
daily life” (Lpf94, 1994), and “Upper secondary school mathematics should thus 
be linked to the study orientation chosen in such a way that it enriches both the 
subject of mathematics and subjects specific to a course.” (Lpf94, 1994). In the 
teaching situation there should be cooperation between the mathematics and 
vocational teachers to give unity or wholeness for the pupils. In chapter 1.2, 
Common tasks for the non-compulsory school system, it says: “Developments in 
working life mean inter alia that traditional boundaries between vocational areas 
need to be revised and that demands are imposed on our awareness of not only 
our own but also the competence of others. This in its turn imposes demands on 
the school/s working structure and organisations” (Lpf94, 2006, p.6) Further in 
the section Knowledge and Learning it says “The pupil’s acquisition of 
knowledge is dependent on developing the ability to see interconnections.” And 
in the section Development of the Individual School: “the school shall attempt to 
arrive at flexible solutions for its organisation, range of courses and working 
structures. Co-operation with the compulsory school, and universities and 
university colleges shall be developed as shall the co-operation between non-
compulsory schools.” (Lpf94, 2006, p. 7). The affordances in this paragraph are 
related to the curriculum but as the implementation of the curriculum was the 
aim of the project they also became affordances in the project.  
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There is one specific chapter of the curriculum stating the responsibilities of the 
school head: “The school head is responsible for the school results and thus has, 
within certain limits, special responsibility for ensuring that: Teachers and other 
personal receive opportunities for the development of competence required for 
them to be able to carry out their tasks professionally” (Lpf94, 2006, p. 18) In 
reports this came to be an example of the constraints in this project. “Half of the 
teachers who were scheduled to teach in the courses involved in the project had 
not taken part in the in service courses for the project” (KAM3, 2002, p. 24). 

The constraints arose mostly during the daily work of the project. Critical 
aspects were the tensions between the project leader and the school 
management, when the project leader asked for pedagogically motivated 
changes, which were uncomfortable for the school leaders (ibid., p. 35). Further 
organisational changes decided by the school management became obstacles to 
achieving the project aims and this also created tensions and frustration.  

One constraint, i.e. the hindrances and problems for the projects, as well as 
being an affordance is the new curriculum. The pupils were not aware that they 
had to study more mathematics when going to a vocational programme. This 
could show as lack in motivation. In the former programme the mathematics had 
only been calculations that were relevant to do in the workshop or directly 
related to the vocational subject and this was taught by the vocational teacher. 
Now the pupils had to be taught by a mathematics teacher and this could be a 
problem because of the students’ expectations (KAM 3, 2002, p.32-33).  

Many of the students also had poor prerequisites in mathematics as documented 
by tests (KAM 1:2, 1999, pp. 8-14) at the beginning of the project part KAM 1.  

The teachers came from different cultures and had different didactical contracts 
which gave rise to different teacher roles (KAM 1:2, 1999, p. 20). The teachers 
had different didactical competence as they had taken different teacher 
education programmes with different content (KAM 3, 2002, p. 27). During the 
project there were exchanges among teachers some of whom were not aware of 
the project and its purpose (KAM 3, 2002, p. 24. p. 28).  

The school leaders did not support the organisation of the project by supporting 
changes in schedule/timetable when needed. “These changes of the leaders gave 
rise to many changes of the organisations at the school.” (KAM 3, 2002, p. 26)  
The school management was not part of the project and did not feel involved.  

The project took more time than expected. Here is one statement about that: 
”The project is so enormously big, so many involved.  There is a KAM-project 
meeting every week.” (ibid., p. 31).   

To summarize this section it is fair to say that the constraints related to the 
teachers were expected and taken in consideration, but the reactions and 
restrictions from the school leaders had not been predicted. 
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Among the affordances at the school were that all the teachers, but one, who 
were participating in the project, were qualified teachers with many years of 
practice in the school system in their specific subjects. One teacher had many 
years of teaching and he obtained his teacher qualification during the project 
(KAM 2, attachment 3, p. 11). He joined the project during his studies. The 
school had access to computers, tape recorders and on the premises there were 
well equipped workshops for car mechanics. In the workshops and garages there 
was much material to use to demonstrate and build models that could be used in 
mathematics education. The school had recently been involved in an ICT project 
to develop the ICT competence among the teachers and the school had a well 
equipped computer room (KAM 1:1, p.10). There was also one teacher who was 
responsible for this room who taught in the computer subject (ibid., p. 1; KAM 
1:2, p.5)).  

From the table it is obvious that some features can be seen as both an affordance 
and a constraint. For example, the new curriculum is the affordance that initiates 
and inspires the project as such. But the curriculum also represents some 
limiting structures and creates obstacles. When pupils’ prerequisite knowledge is 
too far from what is expected it becomes difficult for the teachers to reach the 
goals of the curriculum. Thus affordances and constraints can in some cases be 
seen as two sides of the same coin. 

Results from the analysis in stage 3. The developmental cycles in the KAM-
project 

This section shows how the KAM-project became visible as a developmental 
research project. The iteration of empirical and practical development work 
intertwined with theoretical discussions and reflections is illustrated below.  

A pre-project of KAM, called DUGA (1996), was initiated and driven by 
teacher educators together with student teachers. Teacher educators felt the need 
to find out how the integration of mathematics and vocational subjects could be 
organised with the help of the mathematical content in course A and what the 
needs were for mathematics in vocational subjects. The opportunities for 
integration of subjects and to teach the new content in course A to pupils in 
vocational programmes were to be considered and given form in practice. There 
was a wish to document what kind of mathematics was needed in the vocational 
subjects. Another aim was to construct new teaching materials and suggest 
relevant applications in the vocational programmes. The planned development 
was inspired by the theoretical conditions given by the new syllabus in Lpf94. 
The demands for changes can be seen as theory based prescriptions in the form 
of the new curriculum, which had to be taken into practice by both teacher 
education staff and in teachers’ daily teaching in school. The DUGA-project was 
not fully completed but left a number of questions to be answered by the teacher 
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educators. Some of these questions (KAM 1.1, 1999, p. 2) seem to have 
triggered the first part of the KAM-project. 

In KAM 1 the developmental research character of the project becomes explicit. 
The aim was to study whether the pupils would succeed better in the studies 
when the content of mathematics was integrated into the vocational subjects and 
vice versa. In order to answer that question some systematic investigations were 
completed and documented. Another part of the aim was to construct 
developmental material to be used both for competence development of the 
teachers and for teaching in one class to gain experience, while another class 
was used as a control group. In the construction process, theoretical insights 
were used and inspired the development component. The empirical and practical 
knowledge from teachers combined with the theoretical knowledge that teacher 
educators brought from research in mathematics education. In the developing 
learning community (Jaworski, 2002) the shared knowledge of all parts 
contributed to the construction of teaching material. That learning process was a 
learning situation for both the teachers in school and the teacher educators.  

In this part of the KAM-project the major focus was the improvement of the 
students’ learning of mathematics with the teachers of mathematics and 
vocational subjects collaborating to achieve this through the creation of learning 
opportunities. 

It seemed as if the theoretical goals expressed in the new curriculum were 
accepted by the teachers and they were prepared to strive to reach the goals with 
the tools that were suggested in the plan that is integration of the subjects. In the 
official booklet about programme goals (1997) it is stressed that the applications 
in mathematics should be locally adapted to the pupils’ study direction/ 
programme and to the pre-knowledge, interest and needs of the pupils 
(Skolverket, 1997, p. 107). This met the requirements of the Lpf94 to adapt the 
mathematics to the students’ study programme and for the local work plans to 
respect mathematical knowledge in the vocational subjects and ensure that the 
applications in mathematics arise from the vocation thus making mathematics 
meaningful for the students (Skolverket, 1997). Thus we implicitly see 
theoretical foundations inspiring the development work in this first 
developmental cycle of the project. In the report from KAM 1 there is a list of 
references but these are not mentioned specifically in the text as such. Rather, 
we interpret it to be a list of theoretical sources that were used in the project. 
Most of the references are non-scientific works, such as popular scientific papers 
or books, or books used in mathematics teacher education. One doctoral thesis is 
mentioned. 

In the report from KAM 2 the theoretical foundations were more explicit. The 
report included a section that discussed the theoretical background and referred 
to relevant research reports. Situated knowledge and learning was discussed and 
mathematics in vocational education was seen as activity (KAM 2, 2001, p. 9). 
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The teacher’s role as guide and builder of bridges was emphasised as was the 
importance of the knowledge of the teacher when it comes to motivate the pupils 
for studies that is to make the studies meaningful for them (ibid., p. 10; 
Pehkonen, 2001). These theoretical views influenced the work of the project and 
became visible, for example, in the process-oriented work-forms that were used 
(ibid., p. 17). Among the experiences mentioned as an important component was 
giving the teachers opportunities at several occasions to discuss changes and let 
their thoughts mature and develop over time. As a growing community of 
practice the teachers engaged in competence development, where they discussed 
the working material that had been developed and visited the motor workshops 
(ibid., p. 20-21; Jaworski, 2002). 

In the next cycle of the KAM-project, reported in KAM 3 (2002), the main aim 
was to upscale the project, that is to involve all six classes in the school in the 
kind of work that earlier had been carried out in smaller proportions. In this 
process the importance of documenting the results was recognised and thus 
multimodal data collection was carried out. Both quantitative and qualitative 
methods were used in order to analyse observations, test results, questionnaires 
and interviews. The report indicates that the methods were similar to the ones 
used in action research with an ethnographic view (ibid., p. 7). The activities in 
the respective subjects were in focus in the study. The choice of methods was 
guided by a wish to report the outcomes of the project from many perspectives. 
Up-scaling of smaller case studies is not well documented in the research but 
had been requested by the teachers (Adler et al, 2005). Not much guidance about 
how the up-scaling can be carried out can be found in the literature. In the case 
of KAM 3 a number of complicating factors evolved and created obstacles for 
the final phase of the project. The practical outcomes that were documented in 
this up-scaling process can inform theories in mathematics education research 
about some of the possible affordances and constraints that influence the up-
scaling process. The conclusion is still that it is possible to carry out local school 
development but it demands that both school leaders and teachers have a strong 
will to create change and a conviction that they work for the best of the pupils 
(ibid., p. 36). Developmental projects of this kind have to be allowed to take 
time, demand careful planning and have funding for some resources. 

It was not until we had an opportunity to revisit the project and study the reports 
and documents again from a more long term perspective, that it became clear to 
us that the KAM-project must be seen as a developmental research study. While 
we were closely involved in the KAM- project and when the data and analysis 
was not complete it was difficult to see the character of the project. Thus we find 
it rewarding to be able to study all the documents and describe and analyse what 
was actually going on, now from a post-project reflective research perspective. 
The KAM-project over time evolved to become a school project that was more 
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and more research based and it is clear that the reports developed to become 
more systematic, structured and linked to earlier documented research. 

Results from the analysis in stage 4, Results of the KAM-project related to 
the aims 

Stage 4 is an analysis of the results of the KAM-project in relation to the aims. 
The KAM-project was, as mentioned before, completed in three parts: KAM 1, 
KAM 2 and KAM 3. The overarching aim was to teach mathematics in ways 
that could enhance the pupils’ mathematical knowledge in vocational 
programmes. Pupils’ grades were expected to improve with the result of an 
improvement in the pass rate. The purpose was to make stronger connections 
between mathematics and vocational subjects to convince pupils of the 
relevance of mathematics. 

Aims and results of the first part, KAM 1 

According to the reports from KAM 1 (KAM 1:1, p. 1) the aims were  

1.“to increase and deepen the pupils´ mathematical knowledge in the vocational 
programmes in the upper secondary school in a national perspective” and  

2.“to analyse the real need of mathematics in different vocational subjects”. One 
important part in the project was  

3.“to bring about a systematic co-operation between the vocational teachers and 
the core subjects teachers”. 

The aim number 1 was to help pupils to get higher grades in mathematics and 
better understanding of the role of mathematics in the vocation. The tool to get 
there as stated in number 2 was to analyse the vocational subjects and compare 
with the content of mathematics, Course A. This process was pursued in 
collaboration between vocational teachers and mathematics teachers as stated in 
aim number 3. An implicit aim number 4 was also to come up with a model for 
in-service training for teachers in a school. One model was worked out to give 
strategies and methods to work together and some teaching material was 
produced. The teachers tested out teaching material in some groups of pupils. 
Most of this work was done in order to educate the teachers to use the same 
words/concepts when teaching the pupils. Gradually this cooperation became a 
routine that worked. Some of the aims as number 3 and 4 are very wide-ranging 
and it is hard to see if they have been achieved.  

Concerning aim number 2 some analysis of the need for mathematics in 
vocational subjects was carried out during this phase but there was no clear 
outcome from this other than that the mathematics in course A was used in 
different ways in the vocational subjects.  



 25 

For aim 1 some tests showed progress for pupils but the tested group was very 
small and it is hard to see whether pupils really increased and deepened their 
knowledge in this short period of time. Additionally the simple written tests 
evaluated only limited aspects of the mathematical learning process.  There is no 
convincing evidence of pupils’ lasting, improved knowledge. Some evidence of 
fruitful cooperation between vocational and mathematics teachers exists. The 
intention to develop a course to be used in teacher education was not fulfilled in 
this part. 

Aims and results of the second part, KAM 2 

In KAM 2 (2001) the aim (1.) was to get a common platform for three 
vocational courses and mathematics, course A, and in some cases Swedish, 
course A and B. This meant that all teachers were expected to work via 
integration in the subjects involving mathematics teachers, vocational teachers 
and one Swedish teacher. The cooperation was intended to occur in the vehicle 
programme, year 1, in one school. The aim was to work with a process 
orientation. Another aim (2.) was to develop competences for the teachers in this 
work. The pupils were intended to perceive their studies as something united 
and holistic and to feel more motivated to study mathematics in their 
programme. 

In KAM 2 the intention was to continue in the same way as in KAM 1, i.e. to 
analyse mathematical models and teaching methods in one upper secondary 
school in vocational programmes regarding the mathematics that was present in 
course A using a process oriented approach. The aim partly differed from that of 
the initial plan because the project received less funding than was requested.  

In order to evaluate the results the questions below were posed in the report of 
KAM 2 (p. 11-13). We try to answer the questions in connection to this text. 

• What change was there in the pupils´ understanding of the vocational 
subjects if the mathematics teaching was integrated in the content of the core 
subject? 

The report claims a small enhancement but there is no significant evidence for 
that. It is pointed out that it is necessary for the pupils to realise the connection 
between the subjects. 

The analyses of the project indicates that there is no significant evidence for 
pupils’ improved understanding due to the fact that the time that elapsed in the 
project was very short and the number of participants was small.  

• What were the changes for the teachers when the mathematics teaching was 
integrated with the content of the core subject? 

Obstacles for the cooperation between vocational and mathematics teachers 
were observed. The teachers declared that they gained better insight in the 



 26 

content of the different subjects and were positive to the working procedures. 
This outcome was demonstrated only in teachers’ written and verbal reports and 
not in any actions observed in the classrooms. The teachers were offered 
opportunities to exercise collaboration. 

The fact that teachers declared the positive outcome of the project in terms of 
gaining better insight in the different subjects is very challenging. That this was 
not observed is not because it might not exist, but there was not enough 
recourses in the project to follow up with more classroom observations. 

• What was the effect of tutoring the teachers in connection to the activities 
taking place in the classroom for the developmental change of teachers? 

The teachers were able to reflect more about the effect of integration. Their 
reflections were documented by using portable recorders. This recording was 
more efficient and convincing than for them to write down the reflections. 

• How did the teachers and the leaders in the school consider the project and 
the work with integration between the subjects? 

Teachers who were involved in the project from the start said that the project 
resulted in a better teaching and learning situation, but that the process was 
slow. They claimed that they were proud of what they achieved. The leaders in 
the school supported the project but there were changes in the organisation. The 
new leaders were not able to understand the process and how the development 
sometimes created conflicts in the daily work. 

This result is very important as it points out the school leaders’ role as part of 
development in the schools. When there is a change of school leaders it becomes 
crucial that they commit themselves to what has been decided and to follow 
through.  

• How could a portfolio be used as a method of evaluation in subject integrated 
work? In what way could the Swedish subject support the pupils? 

When the pupils were using the portfolios the teachers received spontaneous 
feedback from the pupils’ writing. The students’ writing indicated small 
improvements. 

This was a very good help for the teachers to see how the pupils could make the 
transfer from one subject to another. The whole idea of the cooperation and 
integration was to help the pupils to see the connections between the subjects 
and as a result get a better understanding. 

 

What was the result of this part of the project compared to the aim? 

The report showed that co-operation and collaboration worked to a greater 
extent than what was normally the case in schools. Teachers shared their 
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knowledge and competence within and between the groups and felt that they 
achieved wider competence. The result was better shared understanding of the 
connection between core subjects and the vocational subjects. The teachers also 
produced new integrated teaching material. One aim was to develop 
competences for the teachers in this work so that the pupils experience their 
studies as something united and holistic and for them to feel more motivated to 
study mathematics in their programme. There is evidence that the pupils felt 
more motivated as they asked for more KAM-mathematics. They experienced 
what they called KAM-mathematics as something different and more useful. 

The report also concluded (KAM 2, 2001, p. 27) that it is possible to achieve the 
aims and goals of the curriculum for mathematics in the vocational programmes. 
This demands that pupils have a pass result from the compulsory school. The 
integration of subjects facilitated pupils’ opportunities to achieve the goals. 

During the project much time and effort was spent on communicating the project 
at conferences and meetings to raise the awareness of the needs in this area as 
well as to share findings. This was not articulated as an aim in the project, but it 
grew naturally to discuss and value the relevance for this kind of project. It was 
of course expected of the main funding body ‘Skolverket’ that dissemination 
from the project would take place. 

Aims and results of the third part, KAM 3 

One of the aims in this part was to build further on the experiences from KAM 1 
and KAM 2. The ideas and material produced earlier were to be tested in all 
classes in grade 1 (year 10 of school but grade 1 in the Vocational Programme) 
at this school. The second aim was to use the same model in grade 2 (year 11 of 
school). This part included the making of an inventory of the material, and 
documenting the teaching methods and teacher competences in a similar way to 
the approach in KAM 2. The first aim was to scale up the developmental work 
and the second aim was to implement the work model again. 

The first aim was partially achieved and the second one was just executed to a 
low degree. The challenges and problems which arose during KAM 3 are 
presented and discussed in the report. Among them were: 

• a reorganisation of the school,  

• several new school leaders,  

• changed timetable and class- and group-structure, and 

• new teachers not informed about the earlier parts of the project.  

Still the teachers had faith in the project and fought to continue it. The processes 
and ideas from the earlier work in KAM 1 and 2 could be implemented in a 
larger group of pupils but not in all classes in year 1 as was the aim. The work 
planned in year 2 could not be carried out. 
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Implications of the results in KAM 3  

Cooperation between teachers of mathematics and vocational subjects promotes 
pupils’ development in vocational education. Motivation was raised and better 
learning outcomes in both mathematics and the vocational subjects were 
achieved according to the teachers’ evaluations. Cooperation demanded from 
teachers a widened competence and a willingness on the part of a teacher to both 
enter into the work of colleagues and allow them to enter into the teacher’s own 
work. The reward was greater work satisfaction and a stronger feeling of being 
able to support pupils’ learning. There was a demand for new evaluation 
methods and flexibility. Teachers needed to be open to a great variety in 
methods, tools and models of explanation. An important condition was support 
from the school management.  Long term and sustainable planning is also 
important if such change is to become part of the culture of the school. 

The KAM-project was disseminated at different meetings and conferences. (See 
appendix 2). 

Discussion and conclusions 

In revisiting the project in which we participated between 1998 and 2002 we 
have tried to answer the following questions: 

• What are the characteristic features of the school based developmental 
research project KAM? 

• What characterises the affordances and constraints that the involved 
participants in such a project meet during the work? 

• What were the actual outcomes of the KAM-project compared to the 
aims? 

• What conclusions and implications can be drawn from this kind of 
developmental research project?  

One evident characteristic feature of the KAM-project is that the project started 
as a school based development project initiated by teacher educators, grew into a 
more teacher-driven project and became more and more a developmental 
research project, where theory and practice were interwoven in a fruitful 
iteration process in the different components of the project. The teachers and 
researchers collaborated in all aspects of the project. In the beginning, the 
theoretical driving force was the new curriculum and the integration of 
vocational education programmes into the general upper secondary school 
system. In later stages, when more refined questions about integration of 
mathematics and vocational subjects were studied, mathematics education 
research provided the theory that inspired the project. The character of the 
reports developed from more descriptive narratives (without scientific 
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references) in the early reports into papers and reports which followed the 
structure of a research paper, establishing theory and referencing literature. 

Another feature is that unexpected affordances and constraints became 
noticeable as the project progressed. The established goals and aims of the 
project were not all realistic. When teachers are expected to do work that they 
never have done before (like for example developing textbook material) the 
completion of the task and hence the aim may be unattainable. But when 
teachers are expected to develop and reflect upon their daily teaching in a 
community of practice with other teachers the outcome is valuable and 
important and the knowledge thus gained can be used by them. The work in the 
community of teachers of mathematics and vocational subjects has shown that it 
is possible to integrate the teaching in those subjects. It also shows that if such 
integration is practised, it improves the outcomes for the students and increases 
the efficiency of the work and its value for the teachers. The small scale case of 
integration was convincing for the teachers and researchers but in trying to up 
scale of the intervention to all classes in a school there were too many 
unexpected obstacles and factors which impeded the project.  

The project also shows that the decision from a historical point of view to 
combine the more theoretical programmes and the vocational programmes in 
upper secondary school in one school in a form with the same length and 
structure (Lindberg, 2009) can create a basis for different groups of teachers to 
collaborate and share each others’ knowledge. In this combined school 
organisation different kinds of knowledge (sometimes called theoretical and 
practical) are visibly given the same value. In fact the vocational subjects are 
valued more highly than the theoretical as they may cost much more to teach, 
are taught in smaller groups (15 instead of 30 pupils) and have a visible impact 
on the students’ future vocations. The integration of mathematics and vocational 
teaching would be more difficult to implement if the programmes were more 
separate in the school organisation. The groups of teachers confirmed that the 
mathematics content in course A is useful and needed for the learning of the 
vocational subject. Together they convinced the pupils that they were guiding 
them in the same direction, towards learning for adult life, both in their vocation 
and for full participation in a democratic society. It must be seen as both 
appropriate and possible to develop theoretical and vocational paths of education 
to become equivalent in length and structure as in Lpf94. 

The parts of the project that dealt with identifying pupils’ learning show that 
most of the pupils lack the expected pre-knowledge from the compulsory school. 
For example the teaching material produced as appropriate for the learning of 
fractions was about content which was part of teaching in year five and six in 
compulsory school. It seems clear that many of the pupils in the vocational 
programmes have received a pass in mathematics from compulsory school 
implying that they have attained knowledge from the curriculum but which does 
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not equate to the knowledge they carry with them to upper secondary school. 
The fact that pupils do not acquire the expected knowledge in compulsory 
school then leads to the creation of problems in upper secondary school. The 
mathematics course A is blamed for the failure of the pupils, but in fact the 
failure happened already early in compulsory school. The wise thing to do is not 
to reduce the mathematics in course A, but to focus on the compulsory school 
ensuring that the pupils will be offered adequate learning opportunities so they 
enter upper secondary school with relevant pre-requisites. Pupils need 
appropriate mathematics for their vocational education and later for professional 
life. 

The most influential affordances and constraints for the work in the KAM-
project were the opportunities that were created by the new curriculum and 
school organisation, the support from school management and leaders, the 
organisation of time schedule and other resources for teachers and the 
competence of teachers. It is obvious that the new curriculum meant that 
teachers were faced with new expectations and thus were ready to take action. 
Other studies indicate the upper secondary mathematics teachers in many cases 
tend to be loyal to the educational system (Kleve, 2007; Hundeland, 2010). The 
KAM case also convinces us that the full support of the school management is 
absolutely crucial for the success of a project. When during KAM, part 3, the 
organisation was changed in ways that did not support the project, this 
effectively prevented some of the work on the project, and hence aims of the 
project could not be met.  

The competence of the teachers is central for the success of a development 
project and in this case the professional learning that was offered inside the 
project was well received and seen as meaningful learning for the teachers. 
Their experience in the project was that they could implement in the classroom 
what was learnt directly through their work on the KAM project. They had 
influence on the content of the teaching programme and had control of what was 
offered in the teacher seminars. The ownership of the project work is thus 
important. 

Integration between mathematics and the vocational subjects does not occur 
naturally. There is a need for focussed professional learning opportunities for 
teachers involved in both the mathematics Course A and the vocational teachers. 
The KAM-project convinces us that teachers are willing and eager to be part of 
such competence development related to their daily teaching and they are able to 
design collaboratively challenging interventions and involve their pupils in a 
constructive manner. 

Thus, one overarching theme of the project was the collaboration. The models 
for collaboration can differ depending on the purpose. Some models have been 
described in the report “Villkor och vägar för grundläggande yrkesutbildning” 
(2001), (”Conditions and paths for basic vocational education”). Collaboration 
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does not necessarily occur automatically. But in periods of change as in the 
implementation of a new curriculum, an important way of working is to involve 
teachers in discussing the consequences of this new curriculum for education. 
Accordingly, the teachers can perceive their profession not to be a one-person 
profession but a profession where people work together daily. In the KAM-
project another underlying motive was to encourage the pupils to act 
cooperatively. Some collaboration also took place in occasional activities in the 
form of project work and thematic work. These ideas have emanated from the 
cooperation which was established between the teachers from the separate 
subjects. This was an essential part of the KAM project. Rather than emanating 
just from one subject didactical point of view, the planned curriculum in the 
particular vocational programmes in KAM was designed cooperatively.  

What were the actual outcomes from the KAM-project compared to the set aims 
and goals? From the analysis in stage 4 the most important conclusion is that 
there is convincing evidence that it is possible to integrate the teaching of 
mathematics with the teaching of vocational subjects. When teachers collaborate 
in such ways it is more demanding for them but they perceive it as more fruitful 
and meaningful. There is no clear indication that the learning outcome of pupils 
improved, mainly because the studied groups were too small and there was no 
opportunity to follow up the development over time. The short term tests 
indicate some improvement, but this might have been the case even if no 
intervention had taken place. More clear is the evidence that the pupils’ 
motivation has improved and that they subjectively experience what they call 
“KAM-mathematics” as more meaningful and relevant. They are also able to see 
the coherence of the studies in mathematics and vocational subjects. As research 
has shown that pupils’ beliefs about mathematics influence their learning 
opportunities (Pehkonen, 2003) this is an important finding. 

The collaborative production of teaching materials was most important as a tool 
to trigger the teachers to open for discussion about their actual teaching. 
Teachers’ reflections about their teaching and the written documentation created 
opportunities for deeper investigations of how the subjects could be better 
connected and seen by pupils as a united whole rather than isolated parts. 

There is very little research on mathematics in vocational education and more 
studies are needed and necessary for the development of the teaching and 
learning, which is perceived by pupils as a meaningful experience. The 
perspectives of pupils, their results and experiences from instruction and 
learning must be included in such studies. 

Implications from the KAM-project 

What are the conclusions and implications that can be drawn from this kind of 
developmental research project for future school based projects? A project of 
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this kind needs support in two ways.  One is support and encouragement from 
the leadership within the schools to facilitate the project and ensure local issues 
such as timetable do not impede the project. The school management should be 
involved in the project. This includes scheduling time for meetings. The other is 
finance to enable time for teachers, researchers and project participants to carry 
out the work. It is not possible to run such a project within normal school 
settings without the extra resources. Even with extra resources the demand on 
teachers is that they devote more time and effort than in the normal case to their 
work. The project indicates that teachers are willing to do so in order to get a 
more rewarding working situation and see increased motivated in pupils.  

Skolverket (The National Agency for Education) funded the KAM-project but as 
far as we know they have not promoted the knowledge and results obtained by 
the project. Even if the participants in the project, as has been shown, have 
disseminated the project widely, it seems as if most Swedish teachers in 
vocational programmes know little about the findings. In the preparatory 
discussions for the new curriculum during 2008-2010, there has been no 
mention of the outcome as far as we know. Thus changes in the mathematics 
courses will be taken without any reference to what teachers learnt about 
opportunities to integrate mathematics and vocational subjects. One of the 
political suggestions, though, seems to be in line with the conclusions from 
KAM. Mathematics in compulsory school will be given one more teaching hour 
per week in years 7-9. Hopefully this can lead to a situation where the pass 
grades from compulsory school have real meaning demonstrating pupils’ 
acquired knowledge. 

The KAM-project also shows that, in order to gain deeper knowledge about 
what is actually going on in classrooms, there is a need to involve teachers in the 
research studies as equal partners offering them real opportunities to influence 
the project work. For that kind of study a developmental research design would 
be fruitful, where teachers and researchers collaborate closely, and let theory 
and practice inform each other in the cycles of the work. Future changes of 
curriculum could be based on this kind of developmental research studies. It is 
also a suitable way for carrying out analysis of the curriculum and creates a 
more long-term discussion about the content of the curriculum. 

This project can also have an impact on how to organize teacher education when 
students are doing the practical studies or practice. There students can meet and 
discuss the relations between their different subjects and what impact it has on 
pupils’ understanding if the students know more about the bridges and 
connections between different subjects. There could be specific tasks for the 
students to carry out in the practice period that focus on collaboration and 
integration for better learning opportunities for the pupils. This approach could 
also help teacher educators to be more involved in the school development. 
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As this project pointed out the importance of the role of the school leader it 
could be appropriate to do research on how they will provide for the 
implementation of the mathematics courses in the new curriculum GY2011. 
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Appendix 1 
Syllabus Mathematics Course A, for upper secondary school, from Lpf94 

Below are the goals that pupils should have attained on completion of the 
course A. Pupils should: 

• be able to formulate, analyse and solve mathematical problems of 
importance for everyday life and their chosen study orientation 

• have deepened and extended their understanding of numbers to cover real 
numbers written in different forms 

• with and without technical aids, be able to apply with judgement their 
knowledge of different forms of numerical calculations linked to everyday 
life and their study orientation 

• have an advanced knowledge of geometric concepts and be able to apply 
these to everyday situations and in the different subjects of their study 
orientation 

• be sufficiently familiar with basic geometrical propositions and reasoning 
so that they understand and are able to use concepts and different ways of 
thinking in order to solve problems 

• be able to interpret, critically examine and with discrimination illustrate 
statistical data, as well as be able to interpret and use common co-
ordinates 

• be able to interpret and deal with algebraic expressions, formulae and 
functions required for solving problems in everyday life and in other 
subjects in their study orientation 

• be able to set up and interpret linear equations and simple exponential 
equations, as well as use appropriate methods and aids to solve problems 

• be able to set up, interpret and illustrate linear functions and simple 
exponential functions and models for real events in private finances and in 
society 

• be accustomed when solving problems to use computers and graphic 
calculators to carry out calculations and use graphs and diagrams for 
illustrative purposes 

• be familiar with how mathematics affects our culture in terms of, for 
example, architecture, design, music or the arts, as well as how 
mathematical models can describe processes and forms in nature. 
(Skolverket, 2005-11-02)  (http: www.skolverket.se/skolfs?id=637) 
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Development of Mathematics from the compulsory school to course A 
In table 1 below different aspects of mathematics, as it is written in the syllabus 
of mathematics, can be followed from school year five via school year 9 to 
course A.  

Lpo94, year 5  year 9 
(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=23&s
kolform=11&id=3873&extraId=2087). Date:20101017 

Lpf 94, Course A(http: www.skolverket.se/skolfs?id=637). Date:20101017 

 

 

Goals from 
the Syllabus 

Goals that 
pupils should 
have attained by 
the end of the 
fifth year in 
school 

Goals that pupils 
should have attained 
by the end of the 
ninth year in school 

Goals that pupils 
should have 
attained on 
completion of the 
course A 

A. Aims Pupils should 
have acquired 
the basic 
knowledge in 
mathematics 
needed to be 
able to describe 
and manage 
situations, and 
also solve 
concrete 
problems in 
their immediate 
environment. 

 

Pupils should have 
acquired the 
knowledge in 
mathematics needed 
to be able to describe 
and manage 
situations, as well as 
solve problems that 
occur regularly in 
the home and 
society, which is 
needed as a 
foundation for 
further education. 

Pupils should: 
be able to 
formulate, 
analyse and solve 
mathematical 
problems of 
importance for 
everyday life and 
their chosen 
study orientation 

be accustomed 
when solving 
problems to use 
computers and 
graphic 
calculators to 
carry out 
calculations and 
use graphs and 
diagrams for 
illustrative 
purposes. 
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B. Numbers 
and 
operations on 
numbers 

Within this 
framework, 
pupils should 
– have a basic 
understanding of 
numbers, 
covering natural 
numbers and 
simple numbers 
in fractions and 
decimal form, 

– understand 
and be able to 
use addition, 
subtraction, 
multiplication 
and division, as 
well as be able 
to discover 
numerical 
patterns and 
determine 
unknown 
numbers in 
simple 
formulae. 

Within this 
framework, pupils 
should 
– have developed 
their understanding 
of numbers to cover 
whole and rational 
numbers in fraction 
and decimal form. 

 

have deepened 
and extended 
their 
understanding of 
numbers to cover 
real numbers 
written in 
different forms. 

 

C. 
Calculations 
in different 
modes 

– be able to 
calculate in 
natural numbers 
– in their head, 
and by using 
written 
calculation 
methods and 
pocket 
calculators. 

 

– have good skills in 
and be able to make 
estimates and calcu-
lations of natural 
numbers, numbers in 
decimal form, as 
well as percentages 
and proportions in 
their head, with the 
help of written 
calculation methods 
and technical aids. 

with and without 
technical aids, be 
able to apply with 
judgement their 
knowledge of 
different forms of 
numerical 
calculations 
linked to 
everyday life and 
their study 
orientation. 
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D. 
Measuring, 
Geometry 

– have a basic 
spatial 
understanding 
and be able to 
recognise and 
describe some 
of the important 
properties of 
geometrical 
figures and 
shapes, 

– be able to 
compare, 
estimate and 
measure length, 
area, volume, 
angles, 
quantities and 
time, as well as 
be able to use 
drawings and 
maps. 

– be able to use 
methods, measuring 
systems and 
instruments to 
compare, estimate 
and determine 
length, area, volume, 
angles, quantities, 
points in time and 
time differences, 

– be able to 
reproduce and 
describe important 
properties of some 
common geometrical 
objects, as well as be 
able to interpret and 
use drawings and 
maps. 

be sufficiently 
familiar with 
basic geometrical 
propositions and 
reasoning so that 
they understand 
and are able to 
use concepts and 
different ways of 
thinking in order 
to solve 
problems. 

 

E. Handling 
of data, 
Statistics 

– be able to read 
off and interpret 
data in tables 
and diagrams, as 
well as be able 
to use some 
measures of 
location 

 

– be able to interpret, 
compile, analyse, 
and evaluate data in 
tables and diagrams, 

- be able to use the 
concept of 
probability in simple 
random situations. 

be able to 
interpret, 
critically examine 
and with 
discrimination 
illustrate 
statistical data, as 
well as be able to 
interpret and use 
common co-
ordinates. 

F.Algebra  – be able to interpret 
and use simple 
formulae, solve 
simple equations, as 
well as be able to 
interpret and use 
graphs for functions 
describing real 
relationships and 

be able to 
interpret and deal 
with algebraic 
expressions, 
formulae and 
functions 
required for 
solving problems 
in everyday life 
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events. and in other 
subjects in their 
study orientation 

be able to set up 
and interpret 
linear equations 
and simple 
exponential 
equations, as well 
as use 
appropriate 
methods and aids 
to solve problems 

be able to set up, 
interpret and 
illustrate linear 
functions and 
simple 
exponential 
functions and 
models for real 
events in private 
finances and in 
society. 

Table 5 Goals from the syllabus in mathematics year 5, year 9 and course A. 
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Appendix 2 
 

The table below indicates some of the dissemination points of the KAM-project 

Place  Year Event Character 

Manchester 1999 Section of ALM 6 Oral presentation 

Boston 2000 ALM 7 Published paper 

Tokyo 2000 ICME 9 Oral presentation 

Gothenburg 2000 Mathematics 
biannual 
conference 

Paper  

Östersund 2003 Swedish 
Mathematical 
Society 

Oral Presentation 

Kungälv 2004 ALM 11 Topic Group 

Melbourne 2005 ALM 12 Published Paper 

Table 6  Dissemination at conferences of KAM  

 



 



 




