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Uppgiftsbanken 

Denna uppgiftsbank innehåller uppgifter med varierat innehåll och svårighetsgrad. Uppgif-

terna är av varierande karaktär och uppfyller i olika grad kriterierna från checklistan i texten 

”Att konstruera matematikuppgifter på yrkesprogram”. Uppgifterna kan användas i under-

visningen eller fungera som ett diskussionsunderlag vid utveckling av infärgade uppgifter. 

Studera gärna uppgifterna tillsammans med yrkeslärare. 

 

Till uppgifterna finns stöd för hur man kan planera och arbeta med uppgifterna i klass-

rummet. Det finns kopplingar till centralt innehåll i Matematik 1a, yrkesämnenas centrala 

innehåll och examensmålen för yrkesprogrammen. Eftersom kurserna i yrkesämnena läggs 

ut lokalt finns det ingen samstämmighet i vilken ordning och under vilken termin de läses 

på olika skolor. Det kan därför vara så att det centrala innehåll i yrkesämnena inte är aktuellt 

just då men det kan ändå vara bra för eleverna att känna till det. Till några av uppgifterna 

ges förslag på hur man kan variera eller utveckla dem. I modulen Undervisa matematik på 

yrkesprogram del 5: Modellering och problemlösning finns några förslag på hur uppgifterna 

kan göras till Fermiproblem. 

 

I Skolverkets bedömningsportal finns uppgifter för yrkesprogram. En del av uppgifterna är 

lösenordsskyddade. För att komma åt det skyddade materialet behövs inloggningsuppgifter 

och behörighet till ämnet eller kursen. Information om hur du som lärare får inloggnings-

uppgifter har skickats till rektorn på din skola. Du hittar bedömningsportalen här: 

 
https://bp.skolverket.se/  
 
  

https://bp.skolverket.se/
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Till läraren 

Barn- och fritidsprogrammet  

Barnombudsmannen 
 

Kurser 

Matematik 1a och Kommunikation 

Uppgiftens innehåll 

Beräkningar med hjälp av statistikverktyg  

Centralt innehåll och examensmål 

Matematik 1a 

 Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procen-
tenheter. 

 Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt gransk-
ning av hur statistiska metoder och resultat används i sam-
hället och i yrkeslivet. 

Kommunikation  Användning av informationsteknik som redskap för kommu-
nikation och information. 

Examensmål 

 Utbildningen ska inriktas mot problemlösning och stimulera 
till handlingsberedskap. Eleverna ska därför genomföra upp-
gifter och lösa praktiska problem såväl självständigt som i 
samarbete med andra. De ska också utveckla kunskaper i att 
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet, såväl 
på verksamhets- som på individnivå. 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 

 

Variera/utveckla uppgiften 

 Koppla uppgiften till elevernas APL och låt dem göra en statistisk undersökning 
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Till eleven 

Barn- och fritidsprogrammet 

Barnombudsmannen 

Karolina Muhrman & Anna L.V. Lundberg, Linköpings universitet.  

Du utbildar dig inom barn och fritid och är därför intresserad av hur barnomsorg och skola 

fungerar i olika kommuner i Sverige och hur levnadsförhållanden ser ut för barn i Sveriges 

kommuner. Ett sätt att söka information om förhållanden för barn i Sverige är att studera 

den statistik som redovisas på barnombudsmannen webbplats. 

www.barnombudsmannen.se  

Gå in på barnombudsmannens webbplats och klicka på rutan ”Max18”.  Gå till statistiklab-

bet och välj en indikator, börja med ”barn i ekonomiskt utsatta familjer”. Tryck sedan på 

knappen ”öppna verktyget”. Du får upp en graf och kan också växla mellan diagram och 

tabell. I menyraden till vänster går det att göra fler val. Du kan bland annat välja att studera 

en viss kommun, jämföra kommuner eller välja olika bakgrundsvariabler. Nedanför dia-

grammen kan man klicka på texten ”mer info” för att få en utförligare beskrivning av den 

statistik, som visas.  

Du ska lösa följande uppgifter med hjälp av den statistik som redovisas på webbplatsen. 

a) Med hur många procentenheter har andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta 

familjer i Sverige ökat mellan år 1998 och år 2012?  

 

b) Hur har antalet utsatta barn förändrats mellan dessa år? Vad kan du dra för slut-

satser? 

 

c) Välj nu bakgrundsvariabeln ”utländsk bakgrund” och studera den tabell du får upp. 

Hur många procent av barnen med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta 

familjer? Med hur många procent har detta antal ökat från år 1998 till år 2012? 

 

d) Du är också intresserad av personaltätheten på förskolorna i din kommun. Välj in-

dikator och inställningar så att du får fram statistik som visar detta. Hur ser perso-

naltätheten ut i din kommun i jämförelse med hela riket? 

 

e) Välj utifrån eget intresse tre andra indikatorer att studera från listan. Gör olika in-

ställningar i menyraden till vänster. Redovisa de inställningar, jämförelser och even-

tuella beräkningar som du har gjort. Vilka slutsatser kan du dra från de statistiska 

data du har studerat? 

 

  

http://www.barnombudsmannen.se/
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Till läraren 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Lämna offert på bygge av friggebod 

 

Kurser 

Matematik 1a och Bygg och anläggning 1 

Uppgiftens innehåll 

Beräkningar av kostnader för och utformning av en offert på bygge av friggebod. 

Centralt innehåll och examensmål 

Matematik 1a 

 Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former 
inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräk-
ning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att an-
vända digitala verktyg. 

 Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av 
omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. 

Bygg och 

anläggning 1 
 Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgif-

terna. 

Examensmål 

 Arbetet genomförs utifrån kundens beställning och i enlighet 
med gällande lagar, föreskrifter och andra bestämmelser. Ut-
bildningen ska därför ge eleverna kunskaper om och färdigheter 
i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbe-
tet med tidsenliga metoder och hjälpmedel. 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 

Variera/utveckla uppgiften 

 Öppna upp uppgiften genom att utesluta viss information. 
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Till eleven 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Lämna offert på bygge av friggebod 

Anna L. V. Lundberg, Karolina Muhrman, Linköpings Universitet 

 

Du ska lämna en offert på bygge av en friggebod enligt nedan. Vad kommer ditt bud att bli? 

Hus 15m2.  

Markarbeten o förberedelse: Utgrävning ca 200 mm, läggande av fiberduk och uppfyllnad med 

makadam. Grävning, utplacering och fastgjutning av 6 stycken betongplintar. Nedgrävning 

av 50mm elrör. 

Montering av förrådssats på 15 kvm.  

Montering av tilläggsisolering, fönster, dörr, takbeklädnad och plåt 

El: 1 st strömbrytare, 1 st lysrörsarmaturer och 2 st eluttag. 

TID: Kunden vill ha det klart på totalt ungefär 70-80 mantimmar. 

Priser för hantverkare enligt Skatteverkets tabell: 

 

Källa: Skatteverket (2011) Om RUT och ROT och VITT och SVART Rapport 2011:1 (sid 15) 
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Till läraren 

Bygg och anläggningsprogrammet 

Nivellering 

 

Kurser 

Matematik 1a och Bygg och anläggning 1 
 

Uppgiftens innehåll 

Mätningar och beräkningar av höjdskillnader med två olika metoder. 
 

Centralt innehåll och examensmål 

Matematik 1a 

 Metoder för mätning och beräkning av storheter som 
är centrala för karaktärsämnena.  

 Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som 
är centrala för karaktärsämnena samt hur man avrundar 
på ett för karaktärsämnena relevant sätt. 

Bygg och anläggning 1 
 Praktiska arbetsuppgifter inom anläggning, husbygg-

nad, måleri och plåtslageri. 

Examensmål Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

 Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbetet sker både 
inomhus och utomhus. Dessutom förändras och ut-
vecklas arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpme-
del 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 

Tänk på 

 Det finns två förslag på nivellering i uppgiften, med mätstickor och vattenpass och 
med avvägningsinstrument.  

 Uppgiften är praktisk och ska utföras utomhus. 
 

Variera/utveckla uppgiften 

 Volymberäkningar av massa kan ingå till exempel med snö på vintern. 
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Till eleven 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Nivellering 

Jens Arne Meistad, Matematikksenteret Trondheim 
 
 
Nivellering används vid alla anläggnings- och byggarbetsplatser, under projekteringen eller 

under byggprocessen. Nivellering är höjdmätning där höjdskillnader mellan terrängpunkter 

bestäms med hjälp av horisontella skikt mot vertikala mätstickor.  

 

 
 
Om vi ska bestämma höjdskillnaden h mellan punkt A och punkt B använder vi en mät-

sticka i varje punkt och ett vattenpass, se figur ovan. Höjdskillnaden h är då a–b. 

 
Nivellering med mätstickor och vattenpass, metod 1. 
 

 Placera mätstickorna i punkt A och B. (Avståndet mellan stickorna kan inte vara 
större än rätskivans längd.) 

 Lägg rätskivan på toppen av stickan i punkt A. 

 Lägg vattenpasset ovanpå rätskivan. 

 Höj och sänk rätskivan tills den är vågrät. Markera i underkant av rätskivan på 
stickan i punkt B. 

 Möt höjden a på stickan i punkt A med tumstocken. 

 Mät höjden b från marken och upp till märket på stickan i punkt B. 

 Beräkna höjdskillnaden h. 

 Beräkna längden mellan punkterna A och B. 
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Nivellering med avvägningsinstrument, metod 2. 
 
Avstånden mellan nivelleringspunkterna ska mätas. Använd måttband eller lasermätare. 
Skriv in resultaten i tabellen. Följ punkterna i metod 1. 
 

Mätning nr. Referenspunkt 
Andra nivå-
punkten 

Referenspunkt – 
andra nivå-
punkten 

Längden mellan 
mätpunkterna 
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Till läraren 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Trappmatematik 

Kurser 

Matematik 1a och Bygg och anläggning 1 
 

Uppgiftens innehåll 

Beräkningar och mätningar utifrån trappformeln. 
 

Centralt innehåll och examensmål 

Matematik 1a 

 Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsäm-
nena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära 
ekvationer. 

 Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsäm-
nena, till exempel formulär, mallar, tumregler, före-
skrifter, manualer och handböcker. 

 Metoder för mätning och beräkning av storheter som 
är centrala för karaktärsämnena. 

Bygg och anläggning 1 
 

 Enklare planeringar och beräkningar för att lösa ar-
betsuppgifterna. 

 

Examensmål Bygg- och 
anläggningsprogrammet 
 

 Utbildningen ska även utveckla elevernas förmåga att 
lösa problem i det dagliga arbetet och att ta till vara er-
farenheter av tidigare byggprojekt. 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 

Tänk på 

 Enligt trappformeln ska en trappa vara gjord så att 2 o + i = 62 ± 2 cm för att 

stigningsförhållandet ska vara bra. Höjden av ett trappsteg kallar vi för o (sättsteg) 

och djupet för i (plansteg) 
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 Uppgiften är både teoretisk och praktisk  
 

Variera/utveckla uppgiften 

 Ritningar av trappor utifrån givna förutsättningar t ex en utomhustrappa mot en 
lodrät vägg med höjden 120 cm. 

 Uppgiften kan behandla vinklar och trigonometri. 
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Till eleven 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Trappmatematik 

 

Wenche Dypbukt, Matematikksenteret Trondheim 
 

 
 
Utifrån ergonomi och säkerhet finns regler för hur en trappa ska byggas. Reglerna ska sä-
kerställa att trapporna inte blir för branta, för smala eller för oregelbundna. 
 

 En bra trappa har en stigningsvinkel på mellan 17° och 30°. 

 Höjdskillnaden mellan stegen kallas sättsteg. Maximalt sättsteg är 21 cm. Ett bra 
sättsteg ligger på mellan 12 - 16 cm. 

 Den horisontella ytan på stegen heter stegdjup eller plansteg. Det minsta stegdjupet 
är 25 cm inklusive överhänget (stegnosen) över det underliggande steget. Ett bra 
stegdjup ligger mellan 30 - 40 cm.  

 Stegnosen bör inte vara mer än 3 cm för att människor inte ska snubbla på utstick-
et. 

 Enligt trappformeln ska en trappa vara gjord så att 2 o + i = 62 ± 2 cm för att 
stigningsförhållandet kännas bra. Höjden av ett trappsteg kallar vi för o (sättsteg) 
och djupet för i (plansteg). 

 
Genom att bestämma maximal höjd och minsta djup, definierar man också en maximal 
lutning för trappan. För trappor i privata hem kan man ofta acceptera en brantare lutning 
än på offentligt tillgängliga platser. På vissa platser definieras också en minsta steghöjd, 
vanligtvis på 12 cm. Trappor inomhus kan vara brantare än trappor utomhus utan att de 
känns obehagliga. 
 
Trappformeln:  
En tumregel för en bra trappa är att följa 2 o + i = 62 ± 2 cm. Om o (sättsteg) är 18,5 cm, 
måste i (plansteg) vara 25 cm. Trappformeln har utformas efter en genomsnittlig steglängd. 
I en flackare terrängtrappa med låga sättsteg och längre plansteg går man något snabbare 
och därför bör man öka ”62” något, upp emot 66 cm för en utomhustrappa. 
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Bredden på en trappa är ibland också viktig. En rak inomhustrappa bör ha en bredd på 80 
cm, har trappan en vinkel eller är böjd, bör den ha en bredd på 90 cm. Utomhustrappor bör 
ha en bredd på 110 cm för att vara behagliga. 
 
 
Ledstänger 
 

 Ledstänger bör sitta på 0,9 meters höjd. Det bör vara möjligt att hålla i ledstången 
även förbi infästningen. De bör löpa förbi trappan eller rampens början och slut 
med minst 30 cm.  

 Ramper och trappor i publika lokaler bör ha ledstänger på båda sidor. Andra ram-
per och trappor som har fler än tre steg, bör ha ledstänger på båda sidor. 

 Ledstänger i publika lokaler och trapphus i flerbostadshus bör ha kontrasterande 
ljushet gentemot omgivande ytor.  

 
Uppgift 
 
Utgå från en eller flera trappor på skolan 
 

 Mät sättsteg och plansteg. 

 Gör de mätningar du behöver på ledstängerna. 

 Undersök om trappan/trapporna stämmer med trappformeln 

 Stämmer ledstängernas mått med rekommendationerna? 
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Till läraren 

El- och energiprogrammet 

Energirådgivning till kund 

Kurser 

Matematik 1a och Energiteknik 1 

Uppgiftens innehåll 

Beräkning av kostnader för energiförbrukning åt en kund samt förslag på lämpligt solpanel-

spaket.  

Centralt innehåll och examensmål 

Matematik 1a 

 Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen 
av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. 

 Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är cen-
trala för karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett för 
karaktärsämnena relevant sätt. 

 Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika for-
mer inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive över-
slagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier 
för att använda digitala verktyg. 

Energiteknik 1 

 Grundläggande systemförståelse inom tillämpliga energiom-
råden samt effektiv energihantering. 

 Förnybara energikällor: sol, vind, våg, värmepump, energiga-
ser, biobränslen samt alternativa drivmedel för fordon. 

Examensmålen 

för el och energi-

programmet 

 Utbildningen ska träna eleverna i att göra medvetna val, ex-
empelvis att kunna använda rätt material och verktyg samt 
att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess. Utbild-
ningen ska vidare leda till att eleverna förstår vikten av att 
kunna dokumentera och gå systematiskt till väga för att lösa 
problem. Allt el-, energi-, automations- och datortekniskt 
kunnande bygger på naturvetenskapliga principer. Att kunna 
utföra korrekta beräkningar är en förutsättning för yrkesut-
övningen. Utbildningen ska därför utveckla elevernas mate-
matiska kunskaper 

 

Planering  

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 
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- Redovisning 

- Digitala verktyg 

Tänk på 

 Informationen i uppgiften om att delbetala månadsvis inte är fullständig, vilket är 

vanligt i den här typen av förslag. 

 Beloppen för RUT-avdrag kan ha förändrats. 

Variera/utveckla uppgiften 

 Kostnader för solcellspaket hos andra företag och beräkningar av priser inklusive 

installationskostnader. 

 Solcellspanelerna kan bytas ut mot andra energikällor som t ex bergvärme. 
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Till eleven 

El-och energiprogrammet 

Energirådgivning till kund 

Du har en kund som bor i villa med en energiförbrukning på 25000 kWh per år. Kunden 

funderar på att installera solpaneler och vill veta om det är lönsamt att göra det. Du ska 

hjälpa kunden att beräkna kostnader och om det är lönsamt att köpa ett solcellspaket av 

Kraftverket El. Kunden vill ha förslag på vilket paket hon ska välja. Kraftverket El ger föl-

jande information: 

Alla är välkomna att köpa våra solcellspaket, oavsett om du är elhandelskund hos Kraftver-

ket El eller inte. Om du är elhandelskund hos oss får du just nu extra förmånliga paketpri-

ser som ligger 20 % under ordinarie pris. 

 

Beskrivning Small Medium Large XL XXL 

Antal paneler 8 12 20 28 40 

Takyta (m2) 13 20 34 48 68 

Installerad effekt (kWp) 2,2 3,3 5,5 7,7 11,1 

Förväntad årlig elpro-
duktion (kWh)* 

2090 3135 5225 7315 10450 

Paketpris inkl. moms 
(SEK)** 

61 000 78 000 124 000 165 000 207 000 

Paketpris för elhandels-
kund hos Kraftverket El  
(SEK)** 

54 900 70 200 111 600 148 500 207 000 

Möjligt ROT-avdrag 
(cirka) 

3 235 10 530 16 740 22 275 31 050 

Delbetala månadsvis 450 700 1 150 
1 150 (upp till 
100 000 kr) 

1 150 (upp till 
100 000 kr) 

*Baserat på en förväntad årlig elproduktion på 950 kWh per kWp. Produktionen varierar beroende 
på förutsättningar såsom takets riktning och lutning, eventuell skuggning och var i Sverige du bor. 
**Pris för standardinstallation. Kostnad för resa och transport tillkommer beroende på var i landet 
du bor. Kraftverket El förbehåller sig rätten att göra ändringar i prissättningen 

 
Elpriset varierar över tid och mellan olika leverantörer och du kan hitta aktuella priser på 

http://www.ei.se/elpriskollen/ 

 Vad blir kundens totala kostnad för energiförbrukning per år före installation av 
solceller? 

 Vad får kunden betala för de olika solcellspaketen per år? 

 Hur ändras kostnaden för energiförbrukningen för de olika paketen? 

 Vilket paket föreslår du för kunden? 

 Hur motiverar du det? 

 Har du andra förslag till kunden? 
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Till läraren 

Fordons- och transportprogrammet 

Godsberäkningar 

Kurser 

Matematik 1a och Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområde 

Uppgiftens innehåll 

Beräkningar och lastning av gods för transportering. 

Centralt innehåll och examensmål 

Matematik 1a 

 Metoder för mätning och beräkning av storheter som är 
centrala för karaktärsämnena.  

 Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är 
centrala för karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett 
för karaktärsämnena relevant sätt. 

Fordons- och 

transportbranschens 

villkor och arbets-

område 

 Lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet inom 
branscherna. 

Examensmål  Inom området transport behandlas transporter med hjälp 
av fordon och hantering av gods på lager och i terminal. 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 

Tänk på 

 Frigoliten går att lasta ovanpå det övriga godset.  

 Om inget annat är angivet gäller vikten för alla poster i en beställning t.ex. 2 ppl, 

990 kg betyder att de två pallarna med papper totalt väger 990 kg. 

 Man tar normalt aldrig med en del av en sändning t.ex. en av fem pallar med läsk, 

utan då lämnas hela den sändningen kvar.  
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Till eleven 

Fordons- och transportprogrammet 

Godsberäkningar 

Karolina Muhrman & Anna L.V. Lundberg Linköpings universitet.  

Det finns flera sätt att beräkna hur mycket gods som får plats i en lastbil. Vid bokning av 

gods som ska transporteras anges hur mycket plats godset upptar, i kubikmeter (m3), i antal 

pallplatser eller i antal flakmeter.  

 1 pallplats (ppl) = 0,8 m x 1,2 m 

 1 flakmeter (flm) = flakets bredd (2,5 m) x 1 m 

 1 pallplats motsvarar 0,4 flakmeter  

Uppgift 1  

Du ska transportera gods med en lastbil som lastar 13 ton och har måtten: Bredd 2,5 m, 

längd 7,2 m och höjd 3,0 m. Du får följande bokning:  

 Läsk: 6 ppl, 600 kg/pall 

 Gödning: 3 flm, 6 st storsäckar, 700 kg/säck 

 Maskin: Svarv med måtten: 1,18 m x 2,30 m, vikt: 1250 kg 

 Tvättmedel: 7 ppl, 500 kg/pall 

 Papper: 2 ppl, 990 kg  

 Godset är inte stapelbart. 

a) Kommer du att få plats med godset på din lastbil? 

b) Om inte, vad är bäst att lämna kvar för att få med så mycket gods som möjligt? 

c) Är godsets vikt laglig att transportera på din lastbil? 

Uppgift 2  

Du kör samma lastbil även nästa dag och får då följande bokning: 

 Stålplattor: 3 pallar, höjd: 30 cm, vikt: 1500 kg 

 Frigolitsäckar: 15 m3 vikt: 300 kg 

 Plåtbuntar: 2 st. Bredd: 3 m, längd: 2 m, höjd: 0,15 m, vikt: 6000 kg, staplingsbara.  

a) Hur många flakmeter/pallplatser har du kvar på flaket efter att du har lastat god-

set? 
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b) Du får en förfrågan om att ta med ytterligare gods. Det är en pump, som har måt-

ten 2 x 2 m och väger 6150 kg. Går pumpen att få med? 
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Till läraren 

Fordons- och transportprogrammet 

Kostnadsförslag på bilreparation 

Kurser 

Matematik 1a och Personbilsteknik 

Uppgiftens innehåll 

Beräkningar för kostnadsförslag på reparation. 

Centralt innehåll och examensmål 

Matematik 1a  Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av 
omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. 

Personbilsteknik 
 Metoder för diagnos, service, underhåll, funktions- och säker-

hetskontroll samt reparation av personbilar och lätta transport-
fordon. 

Examensmål 
 Inom området fordonsteknik behandlas fordons funktion och 

konstruktion samt diagnostik, reparation och service av for-
don. 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 
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Till eleven 

Fordons- och transportprogrammet 

Kostnadsförslag på bilreparation 

Anna L. V. Lundberg, Karolina Muhrman, Linköpings Universitet 

På en arbetsorder ska du ange ett kostnadsförslag för en reparation. Ange vad det kostar att 

byta startmotorn, vattenpumpen och fläktremmen inklusive materialkostnader. Totalpriset 

ska anges både med och utan moms. 

 

Arbetsoperation Tid (h) 

Batteriladdning 0,40 

Demontering av batteri 0,40 

Byte av startmotor 1,30 

Demontering av  

hastighetsmätare 
0,50 

Demontering av  

cylinderblock 
7,40 

Byte av vattenpump 0,85 

Byte av nedre kylslang 0,45 

Byte av fläktrem 0,40 

Byte av motorfäste 1,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varuslag Pris (kr) 

Generator 1700 

Startmotor 1125 

Glödlampa till  

instrumentbelysning 
20 

Topplockspackning, 

grenrörspackning 
843 

Vattenpump inkl. 

packning 
1142 

Fläktrem 73 

Nedre kylarslang 369 

Motorfäste (vän) 389 

Motorfäste (hög) 420 

  

Arbetskostnad: 700 kr/h,  

Maskinkostnad: 5 % och moms 25 % 

tillkommer på nettopriset 
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Till läraren 

Handels- och administrationsprogrammet 

Jämförpriser 

Kurser 

Matematik 1a och Handel 

Uppgiftens innehåll 

Beräkningar av och förslag på jämförpriser. 

Centralt innehåll och examensmål 

Matematik 1a 

 Hur matematiken kan användas som verktyg i be-
handlingen av omfångsrika problemsituationer i ka-
raktärsämnena. 

 Metoder för mätning och beräkning av storheter 
som är centrala för karaktärsämnena. 

Handel 

 I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ut-
veckla kunskaper om och färdigheter i praktisk 
marknadsföring, butiksmatematik, affärsdrift och 
ledarskap. 

Examensmål Handel och 

administrationsprogrammet 

 Handel omfattar försäljning och logistik, marknads-
föring och produktkunskap, branschkunskap, 
kundservice och affärsutveckling i olika former. 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 

Variera/utveckla uppgiften 

 Låt eleverna utföra uppföra uppgiften under sin APL eller genom att studera jäm-

förpriser i butiker. 
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Till eleven 

Handels- och administrationsprogrammet 

Jämförpriser 

Du har fått anställning på Mat-Livs och din chef påpekar att skyltarna som hänger vid en-

gångsartiklarna är felaktiga.  

 

 

Chefen ber dig fixa nya.  

Hur har personen som gjort skyltarna tänkt? Vad är felaktigt? Vilken information bör skyl-
tarna ha för stämma överens med Konsumentverkets regler? 
 

 Alla prisuppgifter ska anges i svenska kronor med moms och andra skatter inräknade. 

 Uppgifter om pris och jämförpris ska anges omedelbart bredvid varandra.  

 Prisinformationen ska anges med kommatecken eller kolon mellan kron- och öretal. 

 Jämförpriset ska avrundas till två decimaler. 

 Måttenheten för jämförpriset ska skrivas ut. 

 När jämförpriset anges på en hyllkantsetikett ska det anges mot gul bakgrund för att särskilja 
denna uppgift från produktens pris. Med hyllkantsetikett avses även elektroniska hyllkantsetiket-
ter. 

Källa: Konsumentverket 
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Till läraren 

Hotell- och turismprogrammet 

Kampanjpriser på Stora hotellet 

 

Kurser 

Matematik 1a och Logi 

Uppgiftens innehåll 

Beräkningar av och förslag på kampanjpriser för Stora hotellet. 

Centralt innehåll och examensmål 

Matematik 1a 

 Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika for-
mer inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive över-
slagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier 
för att använda digitala verktyg. 

 Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen 
av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. 

Logi 
 Besöksnäringens olika former av logi, deras avdelningar 

samt hur servicenivå och utbud kan skilja sig åt. 

 Organisationsplaner och yrkesroller 

Examensmål  

Hotell och tur-

ismprogrammet 

 Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta 
med planering, organisation och ekonomi 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 

Tänk på 

 I uppgiften finns förslag på ett fiktivt hotell med visst antal rum av olika typer och 

priser som kan bytas ut mot ett verkligt hotell med anknytning till elevernas utbild-

ning t ex en APL-plats. 

 Uppgiften är öppen så det finns flera olika alternativ till förslag på kampanjpriser.  
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Variera/utveckla uppgiften 

 Kostnader för personal och frukost beräknas 

 Kostnader och kampanjpriser för tillägg som t ex spapaket. 
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Till eleven 

Hotell- och turismprogrammet 

Kampanjpriser på Stora hotellet 

 

 

 
Stora hotellet där du jobbar ska ha en kampanj under sommaren för att få så hög 
beläggning som möjligt. På hotellet finns 80 rum enligt följande: 
 
22 enkelrum 
45 dubbelrum 
9 sviter 
4 dubbelrum med möjlighet att ställa in två extrasängar. 
 

 Hur många gäster kan ni som mest ta emot? 
 
Du ska föreslå priser för de olika rummen till sommarkampanjen och får följande 
information av hotelldirektören: 
 
Normalpriserna är 1300 kr för enkelrummen, 1650 kr för dubbelrummen och 2500 
kr för sviterna. För extrasäng tillkommer 250 kr. Den genomsnittliga beläggningen 
över året är tio enkelrum per dygn, tjugo dubbelrum per dygn samt en svit per dygn. 
Under sommarkampanjen avser ni med att öka beläggningen med 60 %. 
 

 Vilka priser föreslår du för hotelldirektören? 

 Hur motiverar du dem? 

 Hur presenterar du ditt förslag? 
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Till läraren 

Hantverksprogrammet 

Färglära 

Kurser 

Matematik 1a och Hantverk introduktion 

Uppgiftens innehåll 

Beräkningar av förhållande som bråk, decimaltal och procent utifrån Ittens färglära. 

Centralt innehåll 

Matematik 1a  Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, be-
räkningar, mätningar och konstruktioner. 

Hantverk 

introduktion 
 Färg och form. 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 

Variera/utveckla uppgiften 

 Koppla uppgiften till gyllene snittet. 
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Till eleven 

Hantverksprogrammet 

Färglära 

Aina Fardal, Horten vg skole Norge 

Inom färglära talar man olika konstraster. En av dessa kontraster kallas för kvantitetskon-

trast. Enligt Johannes Ittens , konstnär och färgteoretiker, har färgerna olika styrka och 

därför måste vi ha olika mängd av dem när de ska kombineras i en bild (se tabellen). 

Färg Gul Orange Röd Violett Blå Grön 

Del av färg i bilden 1/12 1/9 1/6 1/4 2/9 1/6 

 

 Beräkna summan av de olika bråken i tabellen.  

 Vilket är förhållandet mellan mängden av den röda och den violetta färgen i tabel-

len? 

 Beräkna arean av ett A4-ark. Hur stor area av varje färg måste det vara om färg-

sättningen ska följa Ittens teori för kvantitetskontrast? 

 På A4-arket ska den röda färgen täcka rektanglar med längden 3 cm och bredden 2 

cm. Hur många rektanglar med röd färg kan du ha om du ska uppfylla kvantitets-

kontrasten? 

 Hur många procent av A4-arket täcker de olika färgerna? 

 Konstruera ett rutnät som följer Ittens teori om kvantitetskontrast. 
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Till läraren 

Industritekniska programmet 

Inmatningssystem i produktionsanläggningar  

Kurser 

Matematik 1a och Industritekniska processer 1 

Uppgiftens innehåll 

Beräkningar och planering av transmissionsförändringar för ett transportband med rem-

drift. 

Centralt innehåll och examensmål 

Matematik 1a 

 Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av 
omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. 

 Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till 
exempel ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsy-
stem. 

 Metoder för mätning och beräkning av storheter som är cen-
trala för karaktärsämnena. 

Industritekniska 

processer 1 
 Grundläggande övervakning, styrning och reglering av industri-

tekniska processer samt tolkning av processcheman. 

Examensmål 

Industritekniska 

programmet 

 Inriktningen driftsäkerhet och underhåll ska ge kunskaper om det 
strategiska och systematiska underhållets betydelse för utrust-
ningars funktionalitet och en säker drift. Inriktningen kan leda 
till arbete med att analysera och säkerställa driften vid kom-
plexa industrianläggningar samt arbete med dagligt underhåll av 
utrustningar och anläggningar. 

 Inriktningen processteknik ska ge kunskaper om kemiska eller 
mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och 
reglerteknik. Inriktningen kan leda till arbete med att planera 
och sköta driften vid kemiska eller mekaniska anläggningar där 
arbetet också kan innefatta flödeskontroller, tillståndsbedöm-

ningar och kvalitetsbedömningar. 
 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 
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- Digitala verktyg 

Tänk på 

 Frågan om hur hastigheten kan ökas genom transmissionsförändringar är öppen 

och inte har ett givet svar. 

Variera/utveckla uppgiften 

 Låt eleverna utföra uppgiften under sin APL. 

 Kostnadsberäkningar för uppdateringen av anläggningen. 
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Till eleven 

Industritekniska programmet 

Inmatningssystem i produktionsanläggningar  

Rolf Liebich, Dag Vassbotn 

En äldre produktionsanläggning ska byggas om för att öka transporthastigheten. Idag består 

anläggningen av ett transportband med remdrift. Remskivan vid motorn (drivande skivan) 

har en diameter på 15 cm och remskivan på transportbandet (drivna skivan) har en diame-

ter på 10 cm. Vi vill öka remskivans diameter med 10 % på transportsidan. Båda remski-

vorna behöver dock bytas ut på grund av slitage. Varvtalet vid motorremskivan är 500 varv 

per minut (r/min). 

 Vilket blir varvtalet på transportsidan med den nya remskivan om den vid motorn 

får behålla samma diameter? 

 Hur kan man öka hastigheten genom att ändra utväxlingen (U)? 
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Till läraren 

Naturbruksprogrammet 

Att köpa och äga en häst 

Kurser 

Matematik 1a och Naturbruk 

Uppgiftens innehåll 

Beräkningar kring hästhållning. 

Centralt innehåll och examensmål 

Matematik 1a 

 Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former 
inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräk-
ning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att an-
vända digitala verktyg. 

 Begreppen förändringsfaktor och index samt metoder för be-
räkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån. 

Naturbruk 
 Naturbrukets olika yrkesområden och yrkesmiljöer, till exempel 

arbete inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästhållning samt 
djurvård. 

Examensmål 

inriktning 

djur 

 Inriktningen kan till exempel leda till arbete som hästskötare, 
arbete med hundar, arbete som djurskötare inom lantbruk eller 
arbete som djurvårdare. 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 
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Till eleven 

Naturbruksprogrammet 

Att köpa och äga en häst 

Karolina Muhrman och Anna L.V. Lundberg  

Att köpa och äga hästar kostar en hel del pengar. I uppgifterna nedan får du öva på några 

av de beräkningar, som en hästägare behöver kunna göra. 

1. Eftersom du vill satsa på en tävlingskarriär har du länge letat efter en ny tävlings-

häst och har nu hittat en fin hopphäst som uppfyller dina förväntningar. Det är en 

7-årig halvblodsvalack, som idag tävlar 125 cm hoppning. Hästen kostar 160 000 kr 

och du måste ta ett lån på banken för att kunna köpa den. Banken erbjuder dig ett 

lån med 4 % ränta och lånet ska betalas av på tre år. Hur mycket kommer hästlånet 

att kosta dig varje månad? 

2. Din nya häst måste ha en bra sadel. I ridsportaffären hittar du en fin hoppsadel, 

som är nedsatt från 17000 kr till 11000 kr. Butiksbiträdet säger att det är 40 % ra-

batt. Stämmer det?  

3. Din häst behöver så klart också en del foder. Hästen väger 680 kg och i ett foder-

statsprogram har du räknat ut att din häst varje dag behöver ha 9.5 kg ts (torrsub-

stans). Du har köpt ett hösilage med en ts halt på 64 %, som kostar 3kr/kg. Hur 

många kg hösilage äter din häst per månad och vad kostar det? (64% ts halt betyder 

att 64% är torrt foder och 36% är vatten) 

4.  Hästen behöver också kraftfoder. Därför köper du havre från en bonde, som er-

bjuder dig ”momsen i rabatt”. 200 kg havre kostar 300 kr inklusive moms. Hur 

mycket kostar havren exklusive moms?  

5. Du funderar på om din hovslagares priser följer konsumentprisindex. Du tittar i en 

indextabell från Statistiska centralbyrån, som ser ut såhär:  

År 1980 1990 2000 2010 2014 

Index 100 207 260 303 314 

 

Din mamma berättar att det kostade 350 kr att sko en häst år 1980. Vad borde det 

då kosta att sko en häst i dag, om priset har följt konsumentprisindex? 

6. En dag upptäcker du att din häst har blivit halt. Eftersom hältan inte går över, 

måste du åka till en klinik för att undersöka din häst. Du har 15 mil till din närm-

aste klinik. Din bil drar 1,2 liter bensin/ mil när du har en hästtransport efter bilen. 

Bensinen kostar 15 kr/liter. Undersökningen och behandlingen på kliniken kostar 
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15000 kr, men du har din häst försäkrad. I försäkringsvillkoren står att du ska be-

tala 3000 kr i självrisk och sedan 20 % av summan som överstiger självrisken. Hur 

mycket kostar behandlingen av din häst totalt, inklusive kostnaderna för resan? 

7. När du är klar med alla beräkningarna ovan ska du som avslutning studera de svar 

du har kommit fram till och fundera över om det finns några andra kostnader med 

att ha häst, som du inte har räknat på här. När du har gjort det, ska du göra en 

uppskattning av hur mycket det totalt kostar att ha en häst per månad. Diskutera 

gärna med dina klasskamrater.  
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Till läraren 

Naturbruksprogrammet 

Gödsling av vall 

Kurser 

Matematik 1a och Naturbruk 

Uppgiftens innehåll 

Beräkningar kring gödsling av vall. 

Centralt innehåll och examensmål 

Matematik 1a 

 Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former 

inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslags-

räkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att 

använda digitala verktyg. 

Naturbruk 

 Miljöhänsyn inom naturbruk, till exempel i samband med göd-

selhantering, växtnäringstillförsel, maskinanvändning, djurhåll-

ning och skogsskötsel. 

Examensmål 

 Att bruka naturen på ett sätt som främjar hållbar utveckling 

och vårdar ekosystemen ställer krav på såväl biologiska och 

ekologiska som tekniska och ekonomiska kunskaper. 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 
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Till eleven 

Naturbruksprogrammet 

Gödsling av vall 

Karolina Muhrman, Linköpings universitet.  

När man odlar vall är det viktigt att tillföra näringsämnen till vallen i rätt mängder. Det 

behövs både för att få en så stor avkastning som möjligt och därmed bra lönsamhet och för 

att vallfodret ska bli så näringsrikt som möjligt så att djuren håller sig friska och får en bra 

tillväxt. Det är i första hand kväve (N), kalium (K) och svavel (S) som har betydelse för 

vallens avkastning och kvalitén på fodret, men även fosfor (P) är ett viktigt näringsämne för 

vallen. Störst betydelse för vallens avkastning och kvalitén har kväve.  

Uppgift 1 

Du har en gräsvall som består av timotej och ängsvingel som du skördar två gånger per år. 

Din skördemängd brukar i genomsnitt vara sju ton ts/ha (ts = torrsubstans, ha = hektar). 

Hur stor kvävegiva bör du tillföra din vall enligt rekommendationen i tabellen nedan? 

 

Källa: www.yara.se 

Uppgift 2 

Det är viktigt att noga beräkna mängden kalium (K) som tillförs till vallen eftersom ett stort 

överskott av kalium kan ge problem med djurhälsan då det leder till sänkta halter av kal-

cium och magnesium i vallfodret. Brist på kalium bör också undvikas eftersom det ger kraf-

tigt minskad skörd och försämrar gräsets förmåga att övervintra. Ett kaliuminnehåll i foder 

som ligger mellan 20 och 30 gram K/kg ts är optimalt både för djurhälsan och skörde-

mängden. När man skördar vallen bortför man ca 25 kg K/ton ts. Men allt kalium behöver 

inte tillföras till grödan man odlar eftersom det hela tiden frisätts kalium genom naturlig 

vittring. Tabellen nedan visar hur mycket kalium som tillförs till grödor genom naturlig 

vittring.  
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Kaliumtillförsel i kg per ha och år till grödan genom naturlig vittring från marken (Holmqvist m.fl., 

2003). 

Jordtyp Vittring 

Sand, mo, lätt morän 5 kg 

Mjälajordar 10 - 20 kg 

Lerjordar 50 - 80 kg 

 

a) Du odlar din vall på en lerjord, hur mycket kalium behöver du minst tillföra 

genom gödsling för att bibehålla kaliumhalten i jorden när du skördar 7 ton 

ts/ha.  

b) Föregående år tillförde du 30 kg K/ha till din vall. Din foderanalys visade ett 

kaliuminnehåll på 1,5 % K/kg ts, vad kan du dra för slutsatser av detta värde? 

Uppgift 3 

Gödsling med svavel (S) har visat sig vara väldigt effektivt för att höja vallens avkastning. 

En vall behöver gödslas med ca 20-30 kg S/ha om inget stallgödsel tillförs.  

a) Din vall är uppdelad på tre olika fält som har måtten 306 x 224 m, 244 x 280 m och 

348 x 420 m. Hur många kg svavel ska du sprida på vart och ett av fälten? 

Vall är mindre fosforkrävande än de flesta andra grödor, men det är viktigt att man tillför 

lika mycket fosfor (P) som man bortför för att inte utarma marken på fosfor och därmed 

minska avkastningen.  

b) Vid vallskörd bortför man ca 3 kg P/ton ts. Hur många kg fosfor måste du totalt 

tillföra till dina tre fält för att fosforhalten i marken inte ska minska?  

Uppgift 4 

När du har räknat ut hur mycket kväve, kalium, svavel och fosfor som du behöver tillföra 

till din vall är det dags att välja ett lämpligt gödningsmedel. Du väljer att gödsla din vall i två 

omgångar, en gång på våren innan den första skörden och en gång för återväxten innan den 

andra skörden.  

a) Till den första gödslingen använder du NPK 21-3-10  som består av 21 % N, 3 

% P, 10 % K och dessutom innehåller 4 % tillsatt svavel. Du anpassar göds-

lingen efter mängden kväve som vallen behöver. Vid den första gödslingen vill 

du täcka 60 % av årets totala kvävegiva för vallen.  
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b) Hur många kg NPK 21-3-10 ska du sprida/ha för att täcka 60 % av vallens to-

tala kvävebehov? 

c) Hur stor del av behovet av näringsämnena P, K och S har du då tillfört vallen? 

Vid den andra gödslingen väljer du att använda NPK 34-0-12, som består av 34 % N, 12 % 

K och dessutom innehåller 3 % tillsatt svavel.  Du anpassar även denna gång gödslingen 

efter kvävet och ska nu tillföra de återstående 40 % av vallens kvävebehov.  

d) Kommer din gödsling tillföra vallen optimala mängder av kalium, svavel och 

fosfor? Om inte vad skulle detta kunna leda till för konsekvenser? 

e) Sök på internet efter tabeller som visar olika gödningsmedel med andra sam-

mansättningar och fundera över om det skulle gå att gödsla vallen på något an-

nat sätt för att få en så optimal skörd som möjligt och ett bra foder.  
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Till läraren 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Att bygga ett pepparkakshus 

Kurser 

Matematik 1a och Bageri 1 

Uppgiftens innehåll 

Konstruktion av mallar för att bygga ett pepparkakshus 

Centralt innehåll och examensmål 

Matematik 1a 
 Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till 

exempel ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsy-
stem. 

Bageri 1  Metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som används 
vid tillverkning av enklare bröd och bakverk. 

Examensmål  Inriktningen bageri och konditori ska ge kunskaper framför allt för 
arbete inom den hantverksmässiga delen av dessa näringar. 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 

Tänk på 

 Uppgiften är öppen och har inte en given mall. 
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Till eleven 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Att bygga ett pepparkakshus 

Krister Ödmark & Oleg Popov, Umeå universitet. 

Ni ska bygga ett pepparkakshus. Inför bakningen ska ni göra en ritning och klippa ut mallar 
för husets alla delar.  
 
Arbetsgång  

1. Beräkna den utkavlade degens area. Volymen på degen är ca 2 liter.  

2. Skissa ett hus som ni vill bygga.  

3. Bestäm vilka delar som behövs och gör ett utkast, d.v.s. rita delarna och skriv upp  
    måtten. Beräkna areorna av delarna och försäkra er om att er deg kommer att räcka.  

4. Rita mallarna för delarna och klipp ut.  
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Till läraren 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Bordsplacering 

Kurser 

Matematik 1a och Servering 1 

Uppgiftens innehåll 

Placering och dukning av bord i en festlokal. 

Centralt innehåll och examensmål 

Matematik 1a 

 Hur matematiken kan användas som verktyg i behand-
lingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsäm-
nena. 

 Egenskaper hos och representationer av geometriska ob-
jekt, till exempel ritningar, praktiska konstruktioner och 
koordinatsystem. 

 Metoder för mätning och beräkning av storheter som är 
centrala för karaktärsämnena. 

Servering 1 
 Uppdukningar i matsal. 

 Arbetsorganisation och servering av mat och dryck i 
matsal. 

Examensmål  

Restaurang och livs-

medelsprogrammet 

 Måltiden som helhet är central i utbildningen eftersom 
de olika verksamhetsområdena samverkar för att skapa 
måltidsupplevelser. 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 

Tänk på 

 I förhållande till A3-ark kommer en skala på 1:50 vara passande. 

Variera/utveckla uppgiften 

 Ange andra former på bord och andra lokaler 
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 Låt eleverna utföra uppgiften under sin APL. 
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Till eleven 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Bordsplacering 

Jens Arne Meistad, Matematikksenteret Trondheim 

 

 

Du har fått ansvar för att duka till en fest för 45 gäster. Du kan välja mellan lokaler med 

olika form och storlek. Alla lokaler har runda bord och det ryms 10 personer runt varje 

bord. Dessutom har alla lokaler en servitörsingång mitt på kortväggen. Följande regler gäl-

ler: 

 Minst 2 m mellan bord och vägg. 

 Minsta avstånd mellan två bord är 2,5 m. 

 Varje gäst ska ha en bordsplats på 60 cm. 
 

Servitörerna har också önskat ett avlastningsbord längs en vägg i rummet. Genom att an-

vända de utdelade borden och ta hänsyn till kraven för rummet ska du föreslå lämpliga 

lokaler som kan användas till festen, både till form och storlek. 

 Vilken är minsta storleken rummet kan ha? 

 Hur påverkar ett avlastningsbord bordsplaceringen? 

 Kan servitörerna ta sig fram överallt i rummet? 

 Beräkna hur många dukar, blommor och ljusstakar som behövs. 

 I lokalen ska en scen också få plats, var ska den placeras? 
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Till läraren 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Specialkost 

Kurser 

Matematik 1a och Livsmedels- och näringskunskap 

Uppgiftens innehåll 

Recept- och näringsberäkningar för olika rätter. 

Centralt innehåll och examensmål 

Centralt innehåll 

matematik 1a 

 Metoder för mätning och beräkning av storheter som är 
centrala för karaktärsämnena.  

 Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är 
centrala för karaktärsämnena samt hur man avrundar på 
ett för karaktärsämnena relevant sätt. 

Livsmedels- och 

näringskunskap 1 

 Näringsberäkningar. Hälsa och livsstil. Hur individers 
energibehov och näringsbehov påverkas av olika fak-
torer, till exempel aktivitet.  

 Allergi- och specialkost. Näringstillstånd med kostre-
kommendationer för till exempel äldre, barn och sjuka. 

Examensmål Re-

staurang- och 

livsmedelspro-

grammet 

 Utbildningen ska även ge kunskaper i arbetsmiljö, för-
säljning, service, hygien, näringslära, specialkoster och 
alkoholservering. 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 

Tänk på 

 Det finns också  andra kostråd till personer med diabetes. 

Variera och utveckla uppgiften 

 Näringsberäkningar av egna recept. 
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Till eleven 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Specialkost 

Jens Arne Meistad, Matematikksenteret Trondheim 

Recept 1 Salviafylld fläskfilé (4 port) Recept 2 Rösti med svamp (4 port) 

 
500 g fläskfilé 
125 g grönmögelost 
2 msk hackad färsk salvia 
2 msk vetemjöl 
salt 
peppar 
2 msk olivolja 
1,5 dl torrt vitt vin 

 
500 g stora potatisar, tvättade 
1 vispat ägg 
1 hackad lök 
1 msk vetemjöl 
2 msk olivolja 
2 vitlöksklyftor, pressade 
500 g skogssvamp 
3 msk hackad färsk persilja 
3 msk lättgräddfil 
salt 
nymald svartpeppar 
 

 
Näringsinnehåll för 1 portion 
Energi 400 kcal 
Protein 48 g 
Kolhydrater 0 g 
Fiber 0 g 
Total fettmängd 20 g 
(varav mättat fett 9 g) 
Natrium 606 mg 

 
Näringsinnehåll för 1 portion 
Energi 210 kcal 
Protein 7 g 
Kolhydrater 25 g 
Fiber 4 g 
Total fettmängd 9 g 
(varav mättat fett 2 g) 
Natrium 40 mg 
 

Recepten ovan är förslag på två middagsrätter för personer med diabetes. 

Diabetikerna bör ha en kosthållning med liten andel mättat fett och högt innehåll av fibrer. 

Vilken middagsrätt passar en diabetiker bäst? 

 Vilka matvaror ger högt innehåll av protein i recept 1?  

 Vilka ger högt innehåll av kolhydrater i recept 2? 

 Du ska servera salviafylld fläskfilé till ett sällskap på tio personer. Gör om re-

ceptet så att det passar sällskapet. 

 Hur ser receptet ut för två personer? 

 Diabetespatienter rekommenderas att ha ett proteinintag på ca 1 g per kg 

kroppsvikt per dag. Hur många procent av dagsbehovet täcks av en portion 

rösti med svamp för en person på 63 kg? 

 Hur mycket mättat fett är det i förhållande till totalt fett i båda recepten? Vil-

ken maträtt har störst andel mättat fett? 
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Till läraren 

VVS- och fastighetsprogrammet 

Läckande vattenrör 

Kurs 

Matematik 1a 

Uppgiftens innehåll 

Beräkningar av vattenvolym ur ett läckande vattenrör. 

Centralt innehåll och examensmål 

Matematik 1a 

 Hur matematiken kan användas som verktyg i behand-
lingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsäm-
nena. 

 Metoder för mätning och beräkning av storheter som är 
centrala för karaktärsämnena. 

Examensmål VVS- 

och fastighetspro-

grammet 

 Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i install-
ation, felsökning, reparation, drift och underhåll. 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 

Tänk på 

 Eleverna måste göra en del antaganden för att lösa uppgiften. 

Variera/utveckla uppgiften 

 Beräkna kostnader för läckan. 
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Till eleven 

VVS- och fastighetsprogrammet 

Läckande vattenrör 

Johan Dahlberg, Erik Dahlbergsgymnasiet Jönköping 

 

I många sommarstugor stänger man av vattnet av under vinterhalvåret och det har även 

familjen Olsson gjort i sin stuga. Under vintern har en koppling i deras vattenledningssy-

stem sprängts och orsakat en läcka. När familjen besöker sin stuga under påsken så kopplar 

de på vattnet igen, men de upptäcker inte läckan. Vattnet fortsätter därför att läcka tills de 

kommer tillbaka till sommarstugan fem veckor senare då de upptäcker det läckande vatten-

röret.  

 

 Hur många vattendroppar läcker ut per minut? 

 Hur mycket vatten läcker ut per timme? 

 Hur många liter vatten läcker ut varje dygn? 

 Hur många liter vatten har läckt ut under de fem veckor sommarstugan stått 

tom? 

 Vart tar vattnet vägen? 

 Om skadan är i badrummet kan avloppets avrinning rädda situationen. Hur 

hög skulle vattennivån bli i ett rum som inte har avrinning? 
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Till läraren 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Dosering medicin 

Kurser 

Matematik 1a och Medicin 1 

Uppgiftens innehåll 

Beräkningar av medicindoser. 

Centralt innehåll och examensmål 

Matematik 1a 

 Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till 
exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och 
handböcker. 

 Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former 
inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräk-
ning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att an-
vända digitala verktyg. 

Medicin 1 
 Vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden 

och biverkningar samt lagar och andra bestämmelser som gäller 
för läkemedelsanvändning. 

Examensmål 

 Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att utföra de arbets-
uppgifter som förekommer inom området, såsom stöd och 
hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushålls-
uppgifter samt administrativa, sociala och socialpedagogiska 
uppgifter 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 

  



 
 

Gymnasieskolan   

 

Uppgiftsbanken  November 2015 
http://matematiklyftet.skolverket.se 51 (56)  

 

Till eleven 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Dosering medicin 

Karolina Muhrman & Anna L.V. Lundberg, Linköpings universitet 

Du arbetar som undersköterska inom hemtjänsten. En av dina vårdtagare är Margit Johans-

son, som har problem med värk efter en höftoperation. För att lindra smärtan har Margit 

fått recept på smärtlindrande medicin.  Enligt receptet ska hon ta 2 tabletter med 500 mg 

paracetamol morgon, middag och kväll. En dag, när du kommer till Margit, har hon mycket 

mer ont än tidigare och har därför tagit flera tabletter än vad hon ska göra enligt receptet. 

Margit säger, att hon har tagit två tabletter varannan timme sedan hon vaknade av smärta 

klockan 2 på natten. Nu är klockan 8 på kvällen. Finns det någon risk för att hon har fått i 

sig skadliga mängder paracetamol? 

 

Eftersom du är osäker på om det är någon fara för Margit ringer du jourhavande sjukskö-

terska, som lovar att komma. Medan du väntar, tittar du i FASS för skaffa dig en uppfatt-

ning om läget för Margit. Du ser att den toxiska dosen för det verksamma ämnet paraceta-

mol är 140 mg/kg kroppsvikt, eller 15 g under 24 timmar. Margit väger 63 kg 
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Till läraren 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Patient med syrgasberoende 

Kurser 

Matematik 1a och Medicin 1 

Uppgiftens innehåll 

Beräkningar av antal syrgastuber för en patient under en given tid. 

Centralt innehåll och examensmål 

Matematik 1a 

 Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former 
inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräk-
ning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att an-
vända digitala verktyg. 

Medicin 1 
 Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, 

undersökningar, medicinska behandlingar samt vård och om-
sorg vid dessa sjukdomar. 

Examensmål 
 Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att utföra de arbets-

uppgifter som förekommer inom området, såsom stöd och 
hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 

 

 

Lösningsförslag: 

Eftersom atmosfärstrycket är 1 bar är syrgasen i flaskan komprimerad till 1/120 av dess 

volym vid atmosfärtryck. Således motsvarar den påbörjade flaskans innehåll 120∙3 liter syr-

gas av atmosfärtryck. Eftersom flöde= volym/tid, räcker syret i flaskan 360[l]/10[l/min] = 

36[min], alltså 36 minuter. På samma sätt inses att en fylld syrgasflaska med maximalt tryck 

200 bar räcker i 600[l]/10[l/min] =60 minuter. Undersköterskan bör alltså byta till en ny 

flaska och dessutom ta med ytterligare tre nya flaskor plus minst en flaska i reserv om resan 

och sjukhusbesöket tar längre tid än 4 timmar.  
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Till eleven 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Patient med syrgasberoende 

Krister Ödmark, Umeå Universitet 

En undersköterska i hemtjänsten måste akut följa en vårdtagare med KOL till sjukhuset. 

Resan tur och tur inklusive besöket beräknas ta 4 timmar. Läkarordinationen för vårdtaga-

ren är 10 l syrgas/minut. Vårdtagaren har vid detta tillfälle en 3 liter syrgasflaska med tryck-

et 120 bar. Maximalt tryck för denna typ av flaskor är 200 bar.  En bar motsvarar 3 liter 

syrgas. Hur många syrgasflaskor ska undersköterskan ta med för att syrgasen ska räcka? 
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Till läraren 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Vätskeersättning i droppform 

Kurser 

Matematik 1a och Medicin 

Uppgiftens innehåll 

Beräkningar av vätskeersättning i droppform. 

Centralt innehåll 

Matematik 1a 

 Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av 
omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. 

 Metoder för mätning och beräkning av storheter som är centrala 
för karaktärsämnena. 

Medicin 1 
 Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, 

undersökningar, medicinska behandlingar samt vård och omsorg 
vid dessa sjukdomar. 

Examensmål 
 Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att utföra de arbets-

uppgifter som förekommer inom området, såsom stöd och hjälp 
med personlig vård, medicintekniska uppgifter, 

 

Planering 

 Använd checklistan och se över vilka kriterier som uppgiften uppfyller. 

 Behöver uppgiften anpassas efter din undervisning? 

 Finns det möjlighet till samverkan? Hur? 

 Hur organiseras arbetet under lektionen? 

- Presentation 

- Arbetssätt 

- Redovisning 

- Digitala verktyg 

Variera/utveckla uppgiften 

 Beräkningar för blodtransfusioner kan göras. 
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Till eleven 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Vätskeersättning i droppform 

Johan Bergdahl, Erik Dahlbergsgymnasiet Jönköping 

 

En patient ska genomgå en operation och ska därför vara fastande. För att kompensera för 

vätskeförlusten ges patienten dropp. Vid låg fysisk aktivitet och normal kroppstemperatur 

behövs två liter vätska per dygn. En droppåse innehåller en liter vatten samt salter och glu-

kos. En milliliter dropp motsvarar 20 droppar. 

 Hur många droppar finns det i de två liter som patienten ska ha per dygn? 

 Dropphastigheten regleras med en klämma på slangen. Om hastigheten är en 

droppe per sekund, hur lång tid tar det då för att tömma en droppåse? 

 Överdosering av vätskeersättning kan innebära risker för patienten, vätskenivån i 

cellerna kan rubbas och belastningen på njurarna kan bli stor. Vilken ska dropphas-

tigheten vara för att patienten ska få två liter per dygn? 

  



 
 

Gymnasieskolan   

 

Uppgiftsbanken  November 2015 
http://matematiklyftet.skolverket.se 56 (56)  

 

Starta eget 

Krister Ödmark & Oleg Popov, Umeå universitet. 

Att starta en enskild näringsverksamhet  

Det finns en del att göra när man startar enskild näringsverksamhet t.ex. momsregistrera 

sig, registrera sig som arbetsgivare, skaffa namnskydd hos Bolagsverket, anmäla kassaregis-

ter, välja antal karensdagar hos Försäkringskassan, köpa varor från ett annat EU-land, upp-

rätta bokföring och elektronisk skattedeklaration. Du behöver också ett momsregistrerings-

nummer. Alla som registreras för moms får ett momsregistreringsnummer av Skatteverket. 

I internationella sammanhang kallas det ibland VAT-nummer (Valued Added Tax = 

moms). 

 

Innan du sätter igång att förverkliga din affärsidé, måste du göra en bedömning om idén är 

ekonomiskt bärkraftig. Du gör en beräkning, eller som det kallas i redovisningssamman-

hang, en budget (se ett exempel nedan). En budget görs upp för en bestämd tidsperiod, 

vanligen ett räkenskapsår, som normalt omfattar tolv månader. Budgeten kan också delas 

upp på kortare perioder om en eller ett par månader. 

 

Resultatbudget  

Det här räknar du med att sälja för        1 500 000  

Kostnader för material    -100 000  

Hyra     -100 000  

Diverse omkostnader    -50 000  

Löner     -250 000  

Arbetsgivaravgifter    -100 000  

Avskrivningar på inköpta maskiner   -60 000  

Räntekostnader för lån    -50 000  

Resultat  790 000  

(Uppgiftsunderlaget hämtad från https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/din-checklista) 


