
Matematik? -Nej, det 
handlar bara om sunt 
förnuft och rätt attityd.
En studie av matematikinnehållande aktiviteter i 

lärlingsvux inom detaljhandeln.

Charlotte Arkenback-Sundström, Doktorand i Tillämpad informationsteknologi, GU 
Fil.lic. i Pedagogiskt Arbete och Speciallärare i matematik och matematikutveckling 


charlotte.arkenback-sundstrom@gu.se




Min bakgrund…
• Leg.lärare i Ma & No-ämnen, Speciallärare i Matematik.  

• Handels- och administrationsprogrammet, 
utvecklingsledare för lärlingsvux inom detaljhandeln på 
Eductus. 

• Doktorand i Tillämpad informationsteknologi, GU. 

• Intresse och forskningsområde: Vuxenutbildning och 
vuxnas lärande, arbetsplatsförlagt lärande, 
lärlingsutbildning, matematiska och digitala 
yrkeskompetenser, samverkan arbetsplats-skola genom 
praktiknära forskning. 



Forskningsområde:
Butikssäljarutbildning på gymnasial nivå i studieformen lärlingsvux

Dagligvaruhandel

Kläder

Design

Inredning & Möbler

Blommor

Sport

Hemelektronik

Smycken & Accessoarer

Skor

SFL 
1 dag/vecka 

(20 %)

APL iButik 
4 dagar/vecka 

(70-80 %) 

Omfattning: 800 gymnasiepoäng som läses på 40 veckor  
Innehåll:      Gymnasieämnena Handel, Försäljning och kundservice samt Inköp och   
                     logistik/Entreprenörskap 
Kurser:        Branschkunskap, Praktisk marknadsföring 1 & 2, Affärsutveckling &  
                     ledarskap, Handel - specialisering, Personlig försäljning, 
                     Servicekunskap och Inköp 1/Entreprenörskap



Studiens syfte
• Studiens syfte var att utveckla kunskaper om 

matematikinnehållande praktiker i den 
arbetsplatsförlagda delen av lärlingsvux till 
butikssäljare.  

• Syftet var även att förstå hur utvecklingen av 
matematikinnehållande yrkeskompetenser 
möjliggörs och begränsas av olika resurser, så 
kallade praktikarkitekturer, vilka är en förutsättning 
för utvecklingen av lärandepraktiker på en 
arbetsplats.



Forskningsfrågor
• Hur beskrivs matematikinnehållande yrkeskompetenser i 

styrdokumenten? 

• Vilka matematikinnehållande praktiker i butik kan 
identifieras? 

• Vad sker i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen? 

• Hur möjliggörs och begränsas utveckling av 
matematikinnehållande yrkeskompetenser i 
lärandepraktiker inom detaljhandeln?



Teori och Metod
Praktikarkitektur teori (Kemmis m.fl,, 2014) 

En praktik formar och formas av arrangemang, resurser, vilka existerar i tre 
dimensioner inom vilka praktikens sägande, görande och relaterande existerar 
och förmedlas (fritt översatt Kemmis et al., 2014, s.34).



Matematisk referensram
Kategori

Matematisk 
aktivitet

Underliggande matematik

Tal, mått & 
kvantitet

Räkna
Mäta

Uppskatta

Använda tal, mängder, mått;  
Utföra enkla/bekanta beräkningar, numeriska/icke-numeriska uppskattningar och 
mätuppgifter i konkreta entydiga/komplexa, bekanta/obekanta situationer; Tolka och 
rapportera resultaten.

Rymd & 
form

Lokalisera
Orientera 

Organisera

Läsa, förstå och använda vanliga geometriska begrepp som handlar om orientering;  
Förstå och använda geometriska begrepp och enkla givna tekniker för att beskriva och 
konstruera former, figurer och ordnade/komplexa situationer i 2D och 3D.  
Beräkna och resonera med former och situationer i 2D och 3D.

Data &
Osäkerhet

Hantera data 
Förutsäga

Tolka och kombinera numerisk data från olika tabeller och diagram; Läsa information från 
listor, tabeller, scheman, diagram; Samla enkel numerisk data för konkreta uppgifter i 
arbetet/det offentliga rummet och representera den på ett begripligt sätt.

Mönster,
förändring 

&
modeller

Modellera

Uppmärksamma, känna igen, (tolka), förstå och använda regelbundenhet, mönster, 
samband och relationer i komplexa/obekanta/bekanta situationer; Jämföra 
representationer (text, tabeller, diagram, tumregler) i enkla situationer; Göra beräkningar 
baserade på enkla tumregler för konkreta uppgifter; Beskriva relationer mellan kvantiteter 
utifrån tabeller, diagram och (ord) ekvationer för konkreta uppgifter Tillämpa kända 
standardförfaranden på ett relevant sätt.
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Aktiviteter som även 
innefattar funktionell och 

digital litteracitet



Matematikinnehåll   

Handel Försäljning  &
Kundservice Inköp och logistik Entreprenörskap

Butiksmatematik, till 
exempel beställningspunkt 
och omräkningstal, marginal 
och pålägg, samt 
riskbedömningar

Kalkyl- och 
lönsamhetsberäkningar.

Prissättnings- och 
lönsamhetskalkyler inom olika 
led, till exempel prissättning och 
kalkyler i butiksledet.

Finansieringsformer inom 
projektets verksamhetsområde, 
ekonomisk planering, 
dokumentation och 
uppföljning.

Olika tekniker och metoder 
för ekonomiska beräkningar 
samt riskbedömningar och 
nyckeltal.

Betalningssätt och 
betalningsformer

Varuhantering, lagerkontroll och 
inventering

Handel Försäljning  &
Kundservice

Inköp och logistik
(Norrskolan)

Entreprenörskap
(Söderskolan)

Förmåga att utföra 
ekonomiska beräkningar, 
göra riskbedömningar och 
och lösa problem.

Förmåga att använda olika 
tekniker och metoder för 
kalkylering och ekonomiska 
beräkningar samt lösa problem.

Förmåga att göra olika 
ekonomiska beräkningar inom 
inköp (och logistik)

Förmåga att använda 
företagsekonomiska metoder

Ämnesmål

Centralt innehåll



Metod
• Observationer, skuggning, intervjuer, observationsscheman, fältanteckningar, 

loggbok, foto, film och ljudupptagning.

Forskningsområde och urval: 

• En butikssäljarutbildning i en större västsvensk kommun där Norrskolan 
och Söderskolan erbjöd lärlingsvux inom handel vid tiden för studiens 
genomförande (2014-2015).

• Studiens deltagare utgjordes av 6 lärlingar från Norrskolan, 6 lärlingar 
från Söderskolan samt deras handledare och kollegor på 15 olika 
arbetsplatser.

Etnografiska forskningsmetoder och verktyg:



Genomförandet 
1. Litteraturstudier inom forskningsfältet, analys av utbildningens 

styrdokument och prövning av forskningsverktyg. Skolverkets apl-
utvecklarutbildning.  

2. Två pilotstudier                                                                              
1) Aktionsforskningsstudie på Söderskolan (24 timmar) 
tillsammans med lärlingar på temat ”Matematikinnehållande 
aktiviteter i butik”                                                                                
2) Observationer och intervjuer i den skolförlagda delen av 
butikssäljarutbildningen på Norrskolan (23 timmar). 

3. Studiens genomförande: Intervjuer, observationer och skuggning 
av matematikinnehållande lärandepraktiker på 15 olika 
lärlingsplatser inom detaljhandeln (1-7 besök på varje 
lärlingsplats).



• Strukturerad loggbok: baserad på 
ämnesmål och kunskapskrav. 

• Reflektion: En arbetsplatsaktivitet/
vecka.  

• Hjälpfrågor: Vad? Varför? Vad ska det 
leda till? Vad behöver man tänka på? 
Kunna? Hur blev resultatet? Vad göra 
annorlunda? 

• Grupphandledning: Lära att lära på 
sin arbetsplats, dialogsamtal 90 min/
vecka på skolan. 

• Föreläsningar och/eller grupparbeten 
på skolan varje vecka.

• Lärlingspärm: Kurskompendium med 
frågor att besvara för respektive kurs i 
utbildningen. 

• Checklistor: Arbetsuppgifter, 
färdigheter och kursmoment som 
checkas av vid tre-partssamtal. 

• Individuell handledning: Vid behov i 
skolan. 

• Ca 6-9 dagar med temapass och 
gruppövningar på skolan under 
utbildningen.

Lärlingspärm
Norrskolan

Loggbok
Söderskolan

Skolorna 
i 

studien



Resultat
• Resultatet presenteras i form av berättelser om Lärandepraktiker på 

Lagret, Butiksgolvet och i Kassan på de fiktiva varuhusen Delta 
och Epsilon. Även huvudpersonerna i berättelserna är fiktiva, de har 
konstruerats genom en sammansmältning av studiens deltagare. 

Varuhuset Delta - Har en uttalad modell och struktur för hur nya 
medarbetare ska introduceras på arbetsplatsen och i yrket. Lärlingar 
med praktik på Delta följer samma struktur och deltar i aktiviteter på 
lagret, butiksgolvet och i kassan. 

Varuhuset Epsilon - Saknar struktur för att ta emot nyanställda, 
istället får handledaren stor betydelse för kvaliteten på apl. Inga 
lärlingar och praktikanter på Epsilon får ha kassatjänst, eftersom 
flera butiker saknar lager är det lärandepraktiker på butiksgolvet 
som utgör utbildningen.



Berättelsernas 
matematikinnehållande aktiviteter

Varuhus Butiker Plats Matematikinnehållande aktivitet

Delta

Skor
Lagret Darin är Springare

Lagret Darin assisterar Daniella att dra lager

Ljud & Bild Butiksgolvet David gör en exponering

Skimra Butiksgolvet Diana gör en omexponering

Varuhuskassan

Kassan Dalia introduceras i kassan (arbetsmetoder)

Kassan Daria, David och Diana har kassatjänst

Kassan Lärlingar och handledare om (butiks)matematik

Epsilon*

Modebutiken Butiksgolvet Ezra varuplockar och fyller på varor

Inredningsbutiken Butiksgolvet Elena inventerar

*Lagret och kassan ingår inte lärlingsutbildning på Epsilon



Lagret - ”Springare”



Lagret - ”Springare”
Översättning

33 =  Modell, t.ex ”högklackat”, 
”promenadskor” eller ””tofflor” osv.. 
8002 = Säsong (sommarkollektion 2015. 9000 
är hösten 2015. Sedan börjar det om,1000 är 
vårsäsongen 2016) 
stl: 4.5 =  Skostorlek
9913 = Parnummer -  
”Unikt för varje skokartong och skopar,så att 
man vet vilken högersko i storlek 4,5 som  hör 
till vänster 4.5. Detta är mycket viktigt att hålla 
ordning på eftersom skor kan vara tillverkade 
av olika delar av skinnet och kan åldras på 
olika sätt”  
33 - 8002 = 
Visar var skokartongen ska stå på lagret. 



? !

“Common sense is 
seeing things as they are; 
and doing things as they 

ought to be.” - Harriet 
Beecher Stowe 



Lagret - ”Dra lager”
Varugrupp: 6 
Beskrivning: Stövlar, varmfodrade 
Butik: Nummer 8 
Parnummer: 33 
Summa: 10 509



Lagret - ”Dra lager”
Varugrupp: 6 
Beskrivning: Stövlar, varmfodrade 
Butik: Numer 8 
Parnummer: 33 
Summa: 10 509

(Handledare) – Varugrupp sex är varmfodrade stövlar 
och boots, det är 33 kartonger. Vi ska alltså få plats 
med 33 kartonger/... /Vi får nog flytta allt här, hur stor 
plats tror du vi får om vi tömmer denna hyllan (se bild 
7)?  
(Darin) – Ehh… Kanske 10? (använder händerna för 
att visa) 
(Handledare) – Alltså jag menar hur många kartonger 
med stövlar tror du vi får plats med, de kartongerna är 
större än de bruna på hyllorna. Det kanske är lite 
svårt att se. (Paus) Vi ska fylla luckorna längs hela 
sektionen genom att dra allt åt höger, steg för steg.  
(Darin) – Okej 
(Handledare) –  Efter ett tag lär man sig hur många 
kartonger som får plats på en hylla, vilka märken som 
har bredare eller högre kartonger och vilka hyllor som 
passar. Som du ser så är ju inte alla hyllor lika. Det är 
inte särskilt märkvärdigt egentligen, men man får 
ha lite ordningssinne, vara noggrann, sen ser man 
vart man ska dra lagret. Nu måste vi flytta hela 
hyllan eftersom stövlarna tar mycket större plats. 
Kartongerna på golvet måste bort också. Du kan ta 
dem till 42–4031. 



Butiksgolvet - Varuplockning



Butiksgolvet - Varuplockning
HL 

 Underkläder är ditt ansvarsområde denna 
vecka, det är viktigt att se till att displayen är snygg. 

Bordet med BH:arna ska stå rätt för att det inte ska se 
rörigt ut, det är viktigt att hålla linjerna i 

displayen. Ser du att det står snett?  

HL

Det är därför man hela tiden måste 
hålla ordning.Ser du skillnaden nu? 
Nu håller det linjerna och så viker vi 
BH:arna så här och lägger dem 

rakt.

Nu har jag varit tre veckor på 
underkläder. Jag kan det här 
nu, jag har förstått att det ska 
vara raka gångar, så här många 
trosor på varje spjut, (håller upp 
och måttar med händerna) färg, 
och storleks sorterat… Jag 
behöver inte räkna, man ser hur 
många det får plats. Det går fort 
och jag är snabb, men jag vill 
lära mig något annat än att 
städa och plocka. Jag vill 
displaya själv. 

Lärling

Men det är nästan rakt, det kan väl 
inte spela någon roll? Det blir ju 
ändå skevt när kunderna knuffar till 
det. Det blir stökigt med en gång 

när alla drar i plaggen!



Butiksgolvet - Omexponering
Matematiska aktiviteter

• Räkna (t.ex artiklar, 
avskrivning) 

• Mäta (t.ex mängd, bredd, 
höjd) 

• Uppskatta (kostnader, 
arbetstid,  

• Hantera data (listor, 
tabeller, ritningar, budget 

• Lokalisera
• Organisera 
• Orientera sig
• Modellera - Planera, 

organisera, genomföra 
och utvärdera 

• Tänka spatialt -



Kassan - Lära sig kassan
Matematiska aktiviteter

• Räkna (t.ex antal 
artiklar, kassan. ev. 
procent) 

• Mäta (mängd, storlek, 
bredd, höjd) 

• Uppskatta
• Hantera data
• Lokalisera
• Organisera 
• Orientera sig
• Tänka spatialt - 

arbetsmetoder, rutiner



(HL) - Eljena kunde inte vara 
kvar här eftersom hon inte kunde 

förstå vad vi sa. Det kändes som att 
ha hand om ett litet barn, fast det var 
en vuxen person. Hon bara väntade 
på att bli tillsagd vad som skulle 
göras härnäst. Det fungerar inte 

här vi är inte utbildade för det.

(Lärling) – Jag förstår inte 
varför jag bara får packa 
upp varor, nu har jag varit 
“utplacerare” i flera veckor 
och får bara göra samma 
sak. Jag ska lära mig saker, 
s o m s k y l t n i n g o c h 
k a m p a n j e r i l ä r l i n g s -
utbildningen. 

(Bu t i ksche f ) – De t 
viktigaste är att kunna 
kassan och den är ju en 
dator så det kan ju nästan 
alla. Fast det är klart kan 
man inte det eller språket då 
blir det svårt, det finns inte 
tid att lära sig det i kassan.  

(Lärling) – Jag hade en 
massa idéer om hur vi skulle 
öka försäljningen, det var 
alldeles stilla i butiken. Men 
det var ingen som lyssnade. 
Jag kan inte bara sitta stilla 
och göra ingenting.

Kommunikation i lärlingpraktiken

(Lärling) – Jag känner mig 
osäker, det verkar som om de 
inte vet vad lärling är. Jag vill att 
min lärare ska komma igen och 
förklara för dem, så att de vet vad 
jag ska få göra/…/ibland det är 
svårt att förstå vad de säger, men 
jag vill visa vad jag kan. Jag 
tänker att jag ska ringa till 
ledningen så att de ska säga till 

vad jag ska göra här.  



Slutsatser
• Matematikinnehållande aktiviteter förekommer i 

praktiker på lagret, butiksgolvet och i kassan (räkna, 
mäta, uppskatta, hantera data, förutsäga, organisera, 
orientera, lokalisera, modellera & tänka spatialt. 

• Matematik ses som kassan – men i praktiken räknar 
man inte. ”Det finns inte tid att räkna manuellt”. 
Ämnesmålen måste övas och testas i skolan.  

• Digital kompetens i form av kunskaper och färdigheter 
att förstå och använda digitala verktyg och resurser är 
en förutsättning för att kunna kommunicera numerisk 
och icke-numerisk information i aktiviteter på lagret, 
butiksgolvet och i kassan.



• Spatialt tänkande är en viktig del av     
   yrkesmatematiken och yrkeskunnandet inom 
  detaljhandeln, men även inom andra yrkesbranscher 
  (t.ex Kane, 2014).
• Elevers och handledares digitala kompetenser, 

litteracitet  samt spatiala kunskaper och erfarenheter 
är resurser som möjliggör och begränsar lärlingarnas 
engagemang och delaktighet i lärandepraktiker inom 
detaljhandeln.

• Dialoger (grupphandledning, handledning, 
trepartssamtal) och systematisk reflektion (loggbok, 
grupphandledning) över aktiviteter i apl 
betydelsefulla för utvecklingen av spatialt tänkande. 
och matematikinnehållande yrkeskompetenser.



Matematikinnehållande ämnesmål 
 

Handel Försäljning  &
Kundservice

Inköp och logistik
(Norrskolan)

Entreprenörskap
(Söderskolan)

Förmåga att utföra 
ekonomiska beräkningar, göra 
riskbedömningar och och lösa 
problem.

Förmåga att använda olika tekniker 
och metoder för kalkylering och 
ekonomiska beräkningar samt lösa 
problem.

Förmåga att göra olika 
ekonomiska beräkningar inom 
inköp (och logistik)

Förmåga att använda 
företagsekonomiska metoder

Förmåga att planera, 
organisera och utföra 
arbetsuppgifter inom handel 
med varor och tjänster

Förmåga att planera, organisera 
och utföra arbetsuppgifter inom 
service och försäljning samt 
förmåga att arbeta målinriktat och 
agera serviceinriktat

Förmåga att planera, organisera 
och utföra arbetsuppgifter 
inom inköp (och logistik)

Förmåga att omvandla ideér till 
praktiska och målinriktade 
aktiviteter för att starta ett 
projekt eller fiktivt företag

Förmåga att utvärdera sitt 
arbete eller resultat

Förmåga att utvärdera sitt 
arbete eller resultat

Förmåga att utvärdera sitt arbete 
eller resultat

Förmåga att genomföra 
ett projekt eller driva ett 
fiktivt företag

Förmåga att samverka med 
andra och 
kommunicera med 
kunder

Förmåga att samverka med 

andra och kommunicera genom 
olika medier i olika sälj- och 
servicesituationer

Förmåga att avsluta och 

utvärdera ett projekt 
eller driva ett fiktivt företag

Förmåga att använda 
utrustning, material, 
redskap, tekniker och 
arbetsmetoder inom 
området.

Förmåga att använda arbetsmetoder, 
tekniker och arbetsmaterial



Matematikinnehållande ämnesmål 
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Digital kompetens kan kopplas 
till: 
“Förmåga att använda utrustning, material, 
redskap, tekniker och arbetsmetoder inom 
området” (Skolverket, 2011).  

Nya frågor:

• Vad innebär digital kompetens i en 
allt mer digitaliserad detaljhandel? 

• Var och hur får praktikanter och 
lärlingar möjlighet att utveckla 
digital kompetens? 

• Vilken betydelse har digital 
kompetens för utbildningen och den 
skolförlagda undervisningen?



Tips på digitala 
resurser…



www.smartbudget.se
• Konstruerar sin egen 

data. 
• Vilka matematiska 

begrepp & samband 
finns ”dolda” i 
webbsidan? 

• ”Tolka och översätt” 
till skolmatematik. 

• Hur skulle man 
skriva…?

http://www.smartbudget.se


http://www.roomsketcher.com/
• Geometri (t ex längd, area, volym), spatial förmåga, 

enhetsomvandlingar, planritningar 

• Språk (SFI) och IT-kompetenser
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