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Modul. Undervisa matematik på yrkesprogram 
Del 6: Digitala verktyg och interaktion 

Digital teknik, digitala medier och andra verktyg 

Anna L. V. Lundberg Linköpings Universitet, Krister Ödmark, Umeå universitet 

I den svenska matematikundervisningen har ett trendbrott inträffat i och med att billiga 

bärbara datorer, interaktiva skrivtavlor, sofistikerade mobiltelefoner och en i högre grad 

problembaserad undervisning blivit allt vanligare. I det övergripande syftet i ämnesplanen 

för matematik betonas att eleverna ska ”ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 

digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom 

karaktärsämnena” (Skolverket, 2011). Digitala verktyg finns även med i kunskapskraven för 

alla betygssteg i kursen Matematik 1. Där ingår att eleven ”löser uppgifter av 

standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala och andra praxisnära 

verktyg” (Skolverket, 2011). 

 Digital teknik (t.ex. responsprogram, utbildningsplattformar, interaktiva tavlor, 

applikationer, bokföringsprogram, bokningsprogram, schema, kalkylprogram) 

 Digitala medier (internet, mobiltelefoner, surfplattor och dator) 

 Verktyg inom karaktärsämnen (sinushylla, linjaler med skala, mätverktyg, 

termometer, våg mm.) 

Digital teknik 

Vi tolkar digital teknik som de mjukvaror, som används inom skolan, yrkesundervisningen 

samt yrkeslivet. Ett exempel är digitala responssystem (DRS), vilka bygger på att eleverna 

har en smartphone, surfplatta eller dator med internetuppkoppling. Socrative 

(http://www.socrative.com/) är ett av många DRS på marknaden (se i fördjupningen för 

en översikt av fler DRS). Fördelen med denna digitalteknik är att läraren kan kontrollera 

elevernas kunskapsnivå i realtid under lektionen men programmet kan även användas till 

formativ undervisning. Det går att skapa kunskapskontroller men även att undersöka 

elevernas förståelse av matematiska begrepp mm. Det går också att välja om man vill att 

resultatet ska vara öppet för alla eller endast visas för läraren. Fördelarna med att använda 

smartphone är att dessa redan finns som en del av klassrummet och att man inte behöver 

lägga tid på att instruera eleverna att använda en ny hård- eller mjukvara. Eleverna får ett 

rumsnummer av läraren och loggar sedan in i rummet. Se mer i dokumentet ”Socrative”. 

En stor vinst med digitala responssystem är att de kan användas för att utveckla 

interaktionen mellan lärare - elev och mellan elev-elev. Det centrala är därför hur läraren 

leder interaktionen i klassrummet. Kundish m.fl. (2013) lyfter fram två didaktiska 

perspektiv som man bör förhålla sig till när man använder digitala responssystem i 

undervisningen, hur man leder gruppdiskussioner och hur man leder helklassdiskussioner (Peer-

instruction, Class-wide discussion).  

http://www.socrative.com/
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Gruppdiskussionen är en interaktiv elevcentrerad metod där eleverna är varandras resurser i 

klassrummet. Elever som har arbetat med denna metod har blivit mer engagerade i 

helklassdiskussioner och mer motiverade för ämnet (Mazur och Crouch, 2001). Vid en 

gruppdiskussion inleder läraren med en genomgång, på 10 – 15 minuter, och ställer därefter 

en flervalsfråga i ett digitalt responssystem. Med frågan kan läraren synliggöra eventuella 

missuppfattningar, svåra begrepp och oklarheter.  

 

Beroende på elevernas svar gör läraren därefter något av följande:  

a) Upprepar och förtydligar sin förklaring (vid mindre än 30% korrekta svar)  

b) Låter eleverna parvis diskutera frågan. Hur röstade de? Varför? Vilka argument har 

de till sitt valda alternativ? Momentet avslutas med att eleverna får ta ställning till 

en ny fråga (vid 30% - 80% korrekta svar).  

c) Förklarar själv elevernas kvarvarande oklarheter (vid mer än 80% korrekta svar) 

och fortsätter därefter med ett nytt ämnesområde.  

En viktig del i gruppdiskussionen är alltså inte enbart att använda sig av en fråga som utmanar 

begreppsförståelsen utan även att det avsätts tid för diskussion mellan eleverna. Vid en 

klassdiskussion börjar man istället med att diskutera begreppen i små grupper och fortsätter 

sedan med ett begreppstest i det digitala responssystemet. Läraren leder därefter, med 

utgångspunkt i elevernas svar, en helklassdiskussion. 

Digitala medier 

Med digitala medier avses i denna text internet, mobiltelefoner, surfplattor och dator.  

Lärande med hjälp av mobila enheter kan ske på platser och tidpunkter som i större 

utsträckning kan anpassas utifrån kursens mål och de behov som eleven har. Mobilt lärande 

kan ses som ett komplement till den traditionella undervisningen men också som ett 

arbetssätt för att ytterligare stödja lärprocesser. 

Mobilt lärande: 

 Uppmuntrar till enskilt arbete men även samarbete 

 Upplevs som mindre formellt 

 Underlättar för elever med funktionsnedsättning eftersom det finns digitala 
hjälpmedel installerade  

 Kan hjälpa elever att hålla sig fokuserade under längre perioder 

 Hjälper till att öka elevers självkänsla. 

 



 

 
 

Gymnasieskolan  

 

 
Digital teknik, digitala medier och andra verktyg November 2015 
http://matematiklyftet.skolverket.se 3 (5)  

 
 

I fördjupningen finns länkar till EU-projektet ”COMPASS”. Där finns det 10 uppgifter på 

engelska med applikationer som behandlar relevanta problem, till exempel 

energiförsörjning, utsläpp och naturkatastrofer. 

Verktyg inom karaktärsämnen 

För att öka motivationen hos eleverna kan man, i de infärgade uppgifterna eller 

Fermiproblemen, relatera till verktyg som används inom karaktärsämnet. Verktygen kan 

vara mjukvaror som används för bokningar, ekonomi eller mekaniska verktyg som används 

för tillverkning av diverse produkter till exempel linjaler med skala (1:4), sinushyllor m.m. 

För att kunna använda IT system, till exempel kassaprogram med momsberäkningar, 

effektivt behöver man kunskap om matematiken som ligger till grund för IT systemet, t.ex. 

hur man beräknar moms. (Hoyles, Noss, Kent, & Bakker, 2010).  Detta är dock svårt, 

eftersom användarvänliga gränssnitt skymmer den bakomliggande matematiska modellen. I 

en rapport (ACME, 2011) skriver författarna att det finns en uppfattning i samhället att 

ökad datoranvändning leder till minskat behov av matematikkunnande hos användaren. 

Dock kan enligt författarna ingenting vara längre från sanningen, eftersom dagens 

specialdesignade dataprogram skapar stora mängder av data, statistik och grafer, och dessa 

måste tolkas.  

Tidigare har vi nämnt att yrkesarbetare i dag behöver kunskaper i matematik för att kunna 

bedöma rimligheten i processernas utdata. För att förbereda eleverna inför yrkeslivet får de 

träna på simuleringar under sin yrkesutbildning t.ex. skogsmaskiner, lagerdataprogram, 

bokningssystem. Vi ger här några exempel från ett urval av yrkesprogram då det inte finns 

plats för alla yrkesprogram i denna text. I figur 1 följer ett exempel på en mjukvara som 

verktyg vid foderberäkning till ponnyn Frasse. Man matar in data i programmet och får ut 

en översikt som visar om ponnyn får för mycket eller lite energi och om det fattas några 

mineraler. Det ingår även förberedande beräkningar av arbete och ponnyns vikt innan man 

kan gå vidare. 
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Figur 1. Mjukvara för foderberäkning. Indata till vänster och utdata till höger. (källa: 

http://www.hastsverige.se/foderstatsprogram.html/) 

Ett exempel på ett mekaniskt verktyg är användningen av den så kallade sinushyllan vid 

manuell slipning. Sinushyllan har en vinkelnoggrannhet på 5 tusendelar och används för att 

ställa in till exempel ett magnetbord vid slipning av exempelvis en kökskniv så den blir 

riktigt vass. Sinushyllan består av en ”metallhylla” och en sats passbitar, med vilkas hjälp en 

önskad vinkel kan byggas upp med stor noggrannhet, se figur 2. 

 

 
 Figur 2. Sinushylla som visar 20° i vinkeln mot bordet. 

 

Ett annat exempel är att använda verktyg från yrkesutbildningen i energiberäkningar. Vilken 

energikostnad blir det om infra-torken används till varje kund under en hel arbetsvecka? Ett 

kalkylark kan hjälpa till att beräkna detta. 

 
Figur 3. Infra-tork, torkhuv med infraröd värmestrålning och en effekt på 800 watt. 
Om fokus i stället ligger på att använda digital teknik som verktyg att räkna med, är 

kalkylblad ett exempel på sådana. Kalkylbladen kan ses som ett räknehjälpmedel men även 

som ett pedagogiskt hjälpmedel för att förstå t.ex. begreppet funktion. I figur 4 nedan visas 

ett scenario, en budget.  
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Figur 4. Utdrag ur ett kalkylblad. 

Att använda digital teknik, digitala medier och andra verktyg som kan förekomma inom 

karaktärsämnena hjälper eleverna att utveckla sina matematiska förmågor. Dessutom 

uppfylls kunskapsmålen genom att eleverna lär sig att bemästra digitala verktyg i samarbete 

och i praxisnära verksamhet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att valet av digitala verktyg måste göras utifrån den 

klassrumssituation läraren tillsammans med eleverna befinner sig i. Vi har försökt att spegla 

några ingångar till användandet av digitala verktyg. Emellertid är vi väl medvetna om att 

användningsområdena kan utvecklas ytterligare. 
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A B C

1 Budget

2 Budgetår 2014

3 Bruttointäkter 75000 kr

4 Kostnader för sålda varor 17700 kr

5

6 Bruttovinst 57300 kr

7

8 Hyra 1200 kr

9 Utrustning 1000 kr

10 Administration 2500 kr

11 Utgifter 4700 kr

12

13 Vinst 52600 kr


