
ÄMNESINTEGRERAD 
MATEMATIKUNDERVISNING

- Främja motivation och inlärning



Mathilda Lennermo Selin

• Gymnasielärare i matematik vid Hjalmar Lundbohmsskolan i 
Kiruna 

• Föreläsare 

• Aktuell stipendiat från Gudrun Malmers stiftelse

• Läromedelsförfattare, Ma5000 + 



Innehåll: 

• Orsaker till ämnesintegrering

• Hur presenteras ämnesintegrering i undervisningen

• Varför blir det inte alltid som vi tänk oss



Orsaker till ämnesintegrering 

• Liknande typer av beräkningar i kommande yrkesliv

• Beräkna offerter 

• Pris ut till kund

• Materialåtgång

• Enhetsomvandling 



Orsaker till ämnesintegrering 

• Liknande typer av beräkningar i kommande yrkesliv

• Förstå ”black boxes mathematics”

• Mätinstrument

• Datorprogram



Orsaker till ämnesintegrering 

• Liknande typer av beräkningar i kommande yrkesliv

• Förstå ”black boxes mathematics”

• Skapa förståelse. Kommer aldrig (troligtvis inte) att göra 
liknande beräkningar i yrkeslivet



Hydraulvätskor
…vatten i små mängder kan ge problem
Vattenhalten ska vara lägre än 200 ppm 
i en mineralolja. 

• Bidrar till korrosion

• Ökat partikelinnehåll
• Genom korrosion
• Ökad kavitation

• Försämring av de smörjande egenskaperna
• Av ett ökat partikelinnehåll
• Minskad viskositet



Vattenhalten ska vara lägre än 200 ppm 
i en mineralolja. 

Hydrauloljetanken på en L70F är på 90 liter. Vad är 
gränsvärdet för mängden vatten i tanken?

200 𝑝𝑝𝑚 𝑎𝑣 90 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 = 0,018 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 = 18 𝑚𝑙



Dyr värmestuga

• Dieselkostnad

• Värdeminskning

• Maskiner servas med jämna intervall 

• Miljöaspekt



Orsaker till ämnesintegrering 

• Liknande typer av beräkningar i kommande yrkesliv

• Förstå ”black boxes mathematics”

• Skapa förståelse. Kommer aldrig (troligtvis inte) att göra 
liknande beräkningar i yrkeslivet



Hur den ämnesintegrerade undervisningen 
presenteras spelar roll

• Vad..? 

• Hur..? 

• Varför..?



Vad är det som presenteras som 
ämnesintegrerat innehåll

• Nya ämnesplanen visar tydligare vad som kan vara relevant

Vinstmarginal

Spill- och svinnberäkningar

Avrundningsprinciper

Tidsuppskattningar

Beräkning av förbrukningsmaterial

Kostnadsberäkningar

Hantering av mätverktyg



Vad är det som presenteras som 
ämnesintegrerat innehåll

• Nya ämnesplanen visar tydligare vad som kan vara relevant

• Samarbete med yrkeslärare och företag

• De vet vad som behövs

• Elever får en helhetsbild

• Legitimerar varandra, ämnena och elevgrupper  

• Gynnar elever med matematiksvårigheter



Vad är det som presenteras som 
ämnesintegrerat innehåll

• Nya ämnesplanen visar tydligare vad som kan vara relevant

• Samarbete med yrkeslärare och företag

• Läromedel i matematik och karaktärsämne
• Källa för inspiration

• Vad är en ämnesintegrerad uppgift?



Däck A har diametern 737 mm och 
däck B har diametern 634 mm. 
Hur många procent större diameter 
har däck A än däck B? 

Ett för lågt lufttryck i däcken gör att 
bränsleförbrukningen ökar med 3 %. 
En lastbil har bränsleförbrukningen 
4,25 liter/mil vid korrekt lufttryck i 
däcken. 

Mellan Stockholm och Malmö är det 
613 km. Ett åkeri har en lastbil som kör 
denna sträcka 200 gånger per år. 
Beräkna extrakostnaden för åkeriet om 
lastbilen alltid körs med för lågt 
lufttryck. 

1. 2.



Ett företag köper en maskin för 750 000 kr. 
Maskinen skrivs av med 20 % varje år. 
Värdet, 𝑦 𝑘𝑟, efter 𝑥 å𝑟 kan beskrivas med en 
exponentialfunktion 𝑦 = 𝐶 ∙ 𝑎𝑥. 
Vilken är funktionen?
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Figuren visar ett nollpunktsdiagram för ett 
företag som producerar komponenter till 
industrin. 
Företaget har en säkerhetsmarginal på 50 
komponenter. 
Beräkna säkerhetsmarginalen i procent.  
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Hur den ämnesintegrerade undervisningen 
presenteras spelar roll

• Vad..? 

• Hur..? 

• Varför..?



Hur presenteras ett ämnesintegrerat innehåll

• Med praktiskt material









Hantering av mätverktyg



Beräkna slagvolymen i 
en dubbelverkande 
hydraulisk cylinder



Hur presenteras ett ämnesintegrerat innehåll

• Med praktiskt material

• Exempel under genomgång



Avrundning enligt karaktärsämne

• Toleranser → Avrundning sker med hundradels mm. 

Pinjongen hade blivit 0,03 mm 
för kort!



Hur presenteras ett ämnesintegrerat innehåll

• Med praktiskt material

• Exempel under genomgång

• Direkt ur läromedel



Hur presenteras ett ämnesintegrerat innehåll

• Med praktiskt material

• Exempel under genomgång

• Direkt ur läromedel

• Större uppgifter



Starta ditt 
eget företag





Finansiera starten 

- Räntesats

- Amortering

- Avgifter



Kostnadsberäkningar, vinst 
och pris ut till kund

o Arbetskostnad
oMaterialkostnad
o Förbrukningsmaterial
o Miljöavgift
o Moms



Budget

o Inkomster av jobb
o Lön
o Försäkring och skatter
o Vinst efter skatt



Hur den ämnesintegrerade undervisningen 
presenteras spelar roll

• Vad..? 

• Hur..? 

• Varför..?



Varför presenteras ett ämnesintegrerat 
innehåll

• Liknande typer av beräkningar i kommande yrkesliv

• Förstå ”black boxes mathematics”

• Skapa förståelse. Kommer aldrig (troligtvis inte) att göra 
liknande beräkningar i yrkeslivet



Hur den ämnesintegrerade undervisningen 
presenteras spelar roll

• Vad..? 

• Hur..? 

• Varför..?



Varför blir det inte alltid så bra?

• Undervisningen är styrd av läroböcker och NP
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• Vi tror att eleverna ska uppskatta undervisningen direkt
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• Matematikuppgifter har inget med verkligheten att göra



Varför blir det inte alltid så bra?

• Undervisningen är styrd av läroböcker och NP

• Vi tror att eleverna ska uppskatta undervisningen direkt

• Matematikuppgifter har inget med verkligheten att göra

• Eleverna kan inte yrket så bra som vi tror



Funderingar 
(utan svar...)

Blir det mindre infärgat när man 

använder matematikboken?

Kan infärgade uppgifter blir mer 

problemlösningsuppgifter?

Varför finns det 

ämnesintegrerade läromedel i 

andra ämnen?



TACK!


