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Vad är Jorden är platt – matematik? 

Jorden är platt – matematik består av 4 tv-program à 30 min. Varje program innehåller 4 eller 5 reportage 
som knyts ihop kring vissa teman: historik kring matematiken, geometri, statistik och funktioner. Programmen 
kan ses i valfri följd. TV-serien vänder sig i första hand till studerande på komvux, men går förstås också att 
använda på matematikkurser inom ungdomsgymnasium och folkhögskola. Det är kursplanerna matematik A 
och B som ligger till grund för innehållet i tv-serien Jorden är platt – matematik. 

Idén bakom Jorden är platt – matematik 

”Varför ska man läsa matte? Jag tänker ändå inte jobba på bank eller läsa matte på universitetet.” Hur många 
mattelärare har inte fått denna fråga ställd till sig, och hur många elever har inte ställt den – om inte högt så 
säkert till sig själva? 
 
Just förståelsen kring varför matematik är viktigt för den enskilda eleven har visat sig vara mycket låg. Därför 
vill vi med serien Jorden är platt – matematik visa på det roliga och den faktiska nyttan av matematik. Tanken 
med dessa matematikprogram är att de ska få eleverna att se nya perspektiv på matematik. 
 
Efter att ha sett programmen hoppas vi att man ska se saker i vardagen som man inte tänkt på som 
matematik, och även fått en förståelse för hur mycket matematiken påverkar vår vardag. Inte många elever 
vet att matematiker har varierande och intressanta yrken. Inte många tänker heller på hur mycket matematik 
en arkitekt, konstnär eller en professionell pokerspelare använder sig av.  
 
Vi vill också visa att eleven själv ofta använder matematik utan att de är medvetna om det. Överallt i vår 
vardag stöter vi på matematik – ofta i sammanhang som vi inte relaterar till matematik. Vi vill visa på en del av 
de tillfällena för att öka motivationen för att läsa matematik, och att få eleverna att förstå värdet av den 
kunskapen.  
 
Undersökningar visar att många som idag studerar matematik räknar utan att riktigt förstå. 
Matteundervisningen sägs också vara dåligt verklighetsanknuten – de studerade löser problemen i 
matteboken, men lyckas inte lösa matematiska problem i verkligheten. Vår förhoppning är att tv-serien Jorden 
är platt – matematik kan gestalta många av dessa matematiska problem på ett begripligt sätt, och att tv-
programmen ger upphov till många intressanta diskussioner om matematik i klassrummet. (Eller, om ni 
undervisar på distans, ”diskussioner i en konferens på nätet”!) 

Praktiska tips 

• Om du har tillgång till en datorprojektor rekommenderar vi att koppla videon till den istället för till 
TV:n. Ni får då en mycket större bild och skönare upplevelse av programmet i klassrummet  

• De flesta reportagen i TV-serien Jorden är platt – matematik kan man också ta del av genom URs 
lärmodul i matematik: www.ur.se/larmodul. Mycket av materialet i lärmodulen passar kanske speciellt 
bra att utnyttja vid det flexibla lärandet, eller vid distanskurser. Eftersom tv-reportagen ligger på nätet 
är de lättillgängliga och kan fungera som en igångsättare till ett matte-samtal i såväl ett klassrum som i 
en ”konferens på nätet” 
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Från 0 till 100 på 1000 år 

AV nr: 31660tv 1 
Programlängd: 30 min 
 
Hur ser bakgrunden ut till matematiken? Varför har den utvecklats som den gjort och hur har den utvecklats? 
Vi visar att matematikens framväxt är sprungen ur olika behov. Ibland kan förståelsen om bakgrunden till 
matematiken och våra siffror hjälpa till att öka förståelsen för matematiken som helhet. Det in sin tur kan göra 
matematiken roligare. Det tyckte i alla fall läraren Doris Lindberg, som vi möter i Program 1 i serien ”Jorden 
är platt – matematik”. 
Vi får alltså en tillbakablick i matematikens historia, och försöker också berätta hur man räknade förr, för att 
på så sätt öka elevernas talförståelse.  

Tidkod Programinslag 

02.00 Vinjett 
 
02.30 Inledning: Anna Charlotta (programledare) går omkring i Konstfacks textillokaler och hittar 

massor av matematik. 
 
03.44 Reportage om matematikens utveckling. Vi börjar med siffrornas framväxt och ser hur man 

räknade förr. Doris Lindberg, lärare, berättar om hur svårt hon hade för matematik tills hon 
förstod bakgrunden till matematiken och siffrornas framväxt.  

 
04.42 Våra siffrors historia och varför de ser ut som de gör.  
 
05.42 Lärarutbildare Wiggo Kihlborn visar oss ett annorlunda sätt att räkna på fingrarna. Ett sätt som 

visat sig öka talförståelsen hos många elever. Han redogör också för olika länders och 
världsdelars sätt att räkna på. Räknesätten har utvecklats från att ha räknat på fingrar och tår, till 
att börja räkna med stenar. 

 
08.32 Doris Lindberg om sin aha-upplevelse kring matematiken. När hon fick grundbetydelsen för vissa 

matematiska begrepp förklarad för sig försvann skräcken, och istället upplevde hon fascination. 
 
09.32 Indien är nästa steg i utvecklingen av matematik. Därifrån kommer vårt positionssystem. Man 

övergav stenarna och gjorde fåror i sanden. 
 
10.20 Skrift kontra det talade språket – kan skilja sig åt och även skapa förvirring. 
 
12.02 Fortsatt historia: från sand till kulramar. När man var tvungen att skriva upp talen som man räknat 

ut så föddes siffrorna. 
 
13.20 Våra siffrors väg hit och hur de breder ut sig. 
 
15.16 Anna Charlotta pratar med teknologie doktor Josefin Bodell om hur våra mattekunskaper kan 

hjälpa oss i vår vardag, hur vi med hjälp av dessa kan vara med och påverka och kritiskt granska 
vårt samhälle. 

 
18.03 Tankenöt i sketchform: ”Trubbel i godisfabriken” – endast frågeställning. 
 
19.20 Anna Charlotta och Josefin om synen på och rädslan för matematiken. 
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21.09 Resan genom matematikens historia fortsätter och gör det när man började göra riktiga 
beräkningar i form av geometri. Som konkret exempel på hur man kan använda matematik möter 
vi konstnären Lars Hamngren som i sina verk använder sig av geometri för att skapa sina verk.  

 
23.00 Varför geometrin uppkom. Tar även upp Elementa och Euklides, matematikhistorikern Staffan 

Rodhe berättar. 
 
24.56 Vad är ett axiom? Matematikern förklarar. 
 
26.05 Tillbaka till konstnären Lars Hamngren. Han visar hur han jobbar med matematiken i sin konst. 

Han använder geometrin på ett praktiskt sätt. 
 
27.20 Nästa steg i matematiken var koordinatsystemet. Staffan Rodhe berättar bl.a. hur René 

Descartes bidragit till att utveckla sätt att göra mer avancerade beräkningar så att man se in i 
framtiden och bidra till andra sätt att utveckla vårt samhälle. 

 
28.37 Avslut på programmet med Anna Charlotta. 
 
29.35 Lösningen på Tankenöten.  
 

Exempel på diskussioner efter programmet:  

• Talförståelsen har visat sig vara problem för många även när de kommer upp i åldrarna. I programmet 
visas hur man på olika sätt räknat genom tiderna; med kulram och snäckor och annat. Alla de sätten 
kan vara till hjälp för att lära sig just talförståelse. Finns det ännu fler alternativa räknesätt (utan 
miniräknare)?  

 
• Hitta olika delar i vardagen där matematik faktiskt ingår, utan att du tänkt på det! 
 
• Hitta ett yrke som innehåller matematik på ett oväntat sätt – Hör dig för i din omgivning! 
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Geometrin – bland blommor och bin och animerad apelsin 

AV nr: 31660tv 2 
Programlängd: 30 min 
 
Geometri finns överallt omkring oss – för vissa är det bara ting – för andra är det matematik. Naturen är 
matematik, arkitekturen är matematik, inredningar är matematik och inte minst 3D-animeringarna i alla häftiga 
filmer är matematik. På dessa sätt försöker vi visa på geometrins underbara värld.  

Tidkod Programinslag 

02.00 Vinjett 
 
02.30 Inledning med Anna Charlotta (programledare). Hon resonerar kring begreppet symmetri. 
 
03:37 Var du än befinner dig så är du garanterat omgiven av geometriska former. Du möter 

matematikern Tanja Bergqvist, som visar oss geometrin i naturen och arkitekten Lott Söderlund 
som berättar om arbetet med att bygga nya postens huvudkontor, allt i geometrins tecken 

 
05.12 Tanja Bergqvist berättar om vad Fibonacci-tal är för något 
 
06.51 Arkitekten David Powell går igenom geometrin i arkitekturhistorien genom att visa upp konkreta 

exempel från Stockholm 
 
07.41 Lott Söderlund berättar mer om arbetet med Posten. Hur har de tänkt när de jobbat med 

geometrin? 
 
08.30 Tanja berättar mer om Fibonacci och spiraler i naturen och mynnar ut i gyllene snittet 
 
11.25 Visar mer exempel på geometrin från arkitekturens historia och hur nyttjandet av geometrin har 

förändrats 
 
12.05 Lott Söderlund berättar mer om Postens nya huvudkontor och berättar också om vikten att 

kunna matematik i hennes yrke och varför hon tycker det är så kul. 
 
13.35 Anna Charlotta möter inredningsarkitekten Kersti Sandin, som talar om hur matematiken 

dominerar när vi möblerar. Hon visar Anna Charlotta hur vår syn på diagonalerna, gyllene snittet 
och symmetrin styr hur vi placerar saker och ting.  

 
17.30 Tankenöt i sketchform: ”Spjutspetskompetens” – endast frågeställning 
 
18.58 Anna Charlotta och Kersti Sandin resonerar kring varför inredningen från öst är så mycket mer 

matematiskt utvecklad än arkitekturen och mönstren här i väst.  
 
20.18 Hur datorgrafik i högsta grad är kopplat till matematik och geometri. Vi besöker Malin och 

Robert, två svenskar som arbetar med animation till den nya Harry Potter-filmen i London och får 
också se vilka kopplingar som finns mellan geometri och grafik och 3D-animation. 

 
21.41 Anders Sandberg, doktor i datavetenskap, förklarar hur vi använder oss av geometrin inom 

datagrafik och 3D-animation, 
 
22.11 Robert berättar om hur han jobbar, bl.a. visar han hur han gör en apelsin i datorn och vi får se 

vilken matematik som finns bakom det. 
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22.50 Anders Sandberg berättar om dimensioner. 
 
23.44 Robert arbetar med apelsinen och lägger på en yta skapad av fraktaler. 
 
2413 Anders Sandberg berättar om vad fraktaler är  
 
25.50 Malin berättar vad hon gör som Compositer. 
 
26.42 Anders berättar hur matematiken/geometrin och datorgrafiken hänger ihop när det gäller färger. 

Hur gör datorn skuggor t.ex.? Malin visar hur hennes jobb kan brytas ner i en formel. Hon 
berättar att hon också själv ibland måste sätta sig och skriva en egen formel för att det ska funka 

 
29.16 Lösningen på tankenöten. 

Exempel på uppgifter som kan göras efter programmet: 

• Diskutera geometri/former i samhället. Hur har olika strömningar i samhället påverkat geometrin i 
arkitekturen och designen?  

 
• Gå runt i ditt eget närområde – välj ut ett hus, räkna ut vilka olika geometriska mönster som de 

innehåller 
 
• Ta fram olika designprylar eller vardagsprylar hemifrån som faktiskt är olika geometriska former. Hur 

många kan man hitta hemma? Räkna ut area och annat på dem. 
 
• Kan ni hitta en film som innehåller många olika 3D- effekter? Och utifrån den diskutera matematiken? 
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Är det sannolikt att statistiken ljuger mer än ett pokerfejs? 

AV nr: 31660tv 3 
Programlängd: 30 min 
 
Man tänker inte på att man flera gånger om dagen använder sig av sannolikhetsberäkningar: Vad är 
sannolikheten att jag får parkeringsböter på den här gatan? Vad är sannolikheten att bussen går snabbare 
än tåget just idag? o.s.v. Vad man definitivt inte tänker på är att sannolikhetsberäkningar är något som också 
dyker upp på andra ställen: När man räknar ut försäkringspremier och var man kan placera en byggnad utan 
risk för ras.  
Exempel på detta bjuds det på i Jorden är platt – matematiks tredje program där vi blandar sannolikhetslära, 
statistik och spelteori. Skälet till att ha med dessa tre matematiska ämnen i samma program är att tittaren 
även ska lära sig vad som skiljer dessa områden åt.  

Tidkod Programinslag 

02.00 Vinjett 
 
02.30 Anna Charlotta (programledaren) gör en inledning där hon funderar över val som hon ställs inför 

varje dag och där hon faktiskt använder sig av spelteori för att försöka välja rätt. 
 
04.04 Man verkar kunna räkna ut det mesta i sannolikhetsberäkningar: Vi visar några exempel. 
 
04.51 Om Ola Olsson, som fick en dubbelt så hög försäkringspremie när han flyttade till andra sidan 

av gatan. En försäkringspremie som är beräknad med sannolikhetsberäkning. 
 
04.43 Även Skattekontoret använder sig av sannolikhetsberäkningar när de avgör vilka som är mer 

benägna att skattefuska. Man funderar också på att använda Frank Benfords gamla 
sannolikhetsberäkningar om hur man hittar sifferfuskare. 

 
07.30 Vi möter en representant från Trygghansa som berättar varför premien ser ut som det gör. 
 
08.35 Vi möter riskanalytikern Karin Lesser som berättar om hur hon jobbar med sannolikhetslära för 

att beräkna rasrisk, för att man ska kunna planera så att byggnader byggs på säkrare mark. 
 
11.08 Ola avslutar med misstro mot sannolikhetsberäkningarna som försäkringsbolagen har gjort. 
 
11.30 Anna Charlotta möter spelteoretikern och spelspecialisten Dan Glimne som ger henne tips på 

hur hon skall satsa och inte satsa för att kamma hem storkovan. Han redogör också för spelteori 
som begrepp – vad menas med det egentligen? 

 
14.45 Tankenöt i sketchform ”Luck-lycka” – endast frågeställningen 
 
16.45 Anna Charlotta och Dan Glimne ger exempel på olika vardagssituationer där man använder sig 

av spelteori.  
 
18.35 Om hur man använder statistik för att få ut sina budskap och hur journalister hanterar den 

statistik som presenteras. Men statistik kan också manipuleras… 
 
19.30  TCO-ordförande Sture Nordh berättar hur de använder statistik för att nå fram i media. 
 
20.25 Om hur journalister hanterar den statistik som kommer till redaktionen. Vi gör ett besök på 

Sydsvenska dagbladet. 
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22.16 Tillbaka hos Sture Nordh. Vi får följa en framtagen statistikundersökning. Han vänder sig till SCB 
 
22.39 Vad är SCB och vad gör de egentligen där? Hur hanterar de Stures undersökning? 
 
24.25 Varför är det viktigt med statistik i samhället? Hur statistiken kan ljuga och hur man skapar en 

trovärdig undersökning. Vad ska man tänka på när man läser om en statistisk undersökning i 
tidningarna? 

 
28.38 Svaret på Tankenöten presenteras. 

Exempel på uppgifter efter programmet: 

• Ge exempel utifrån din vardag. Hur många situationer i din vardag baseras på valsituationer som 
innehåller spelteori? 

 
• Hur står det till med procentsatserna i poker? 
 
• Hur ser uträkningen ut för sannolikheten att man vinner på Lotto? 
 
• Kanske kan inslag från programmet också ge upphov till diskussioner kring samhällsvetenskap – olika 

politiska situationer i historien och i politiska spel. 
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Utan funktioner är vi torsk! 

AV nr: 31660tv 4 
Programlängd: 30 min 
 
Funktioner och analys kan för många elever verka väldigt abstrakt. Därför har vi i program fyra valt att 
redogöra för alla de ställen som man faktiskt kan ha användning av just funktioner. Och inte minst – 
förmågan att analysera och bena upp en funktion.  
Många politiska beslut bygger t.ex. på någon forskares uträkning, men hur vet man att de har tänkt och 
räknat rätt? Även funktioner kan få olika resultat beroende på vem som skapar dem. 
 
Några av de exempel som vi valt att ta upp är torskfisket, spridningen av AIDS och även vädret som 
förutspås med hjälp av funktioner. Vi tittar också på hur datorer har påverkat den matematiska utvecklingen. 
Med datorns hjälp har man lyckats lösa ekvationer som tidigare skulle ha tagit en evighet, eller varit omöjliga 
att få svar på. 
 

Tidkod Programinslag 

02.00 Vinjett 
 
02.30  Inledning med Anna Charlotta. Hon filosoferar över hur det kommer sig att vi uppfattar olika 

rapporter olika när det gäller deras exakthet. Är det säkrare med en väderrapport eller är 
rapporterna om utfiskning av torsken säkrare? 

 
04.05  Jacob Hagberg, biolog, står på en trålare till havs och berättar hur man kan räkna ut 

torskbeståndets framtid genom att blicka bakåt.  
 
04.41  Bengt Sjöstrand, biolog, om att det finns en nedre gräns för torskbeståndets välfärd. Om den 

passeras får torsken svårt att återhämta sig.  
 
05.02  Juni Palmgren, professor i biostatistik, berättar att man kan använda matematik för att förstå olika 

samband och på så sätt räkna ut vad som kan ske i framtiden.  
 
05.31  Linda Morfeldt, läkare, berättar att hon kallades domedagsprofet när hon på 80-talet 

presenterade sin beräkning om hur AIDS skulle komma att spridas, ingen tog hennes beräkning 
på allvar.  

 
06.17  Jacob Hagberg, biolog, kan tycka sig se en minskning av torskbeståndet.  
 
06.37  Fiskeriverkets båt provtrålar en halvtimme för att se hur mycket fisk som finns, fiskarna räknas, 

vägs och mäts. Dessa siffror stoppas in i en funktion, en formel, så att man sen ska kunna räkna 
ut torskbeståndet nästa år. Denna funktion kan även andvändas för att se hur snabbt 
radioaktivitet sprids och hur mycket en ny bil minskar i värde på tio år.  

 
08.38  Om hur forskare simulerar torskens tillväxt med och utan ett fiskestopp.  
 
09.04  Rune Wikström, fiskare, är skeptisk till forskarnas siffror.  
 
09.38  Juni Palmgren, professor i biostatistik, berättar att man måste beräkna in en viss osäkerhet i 

funktionen, beräkningar om framtiden är ett hjälpmedel, inget exakt.  
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10.15  Linda Morfeldt, läkare, för att räkna ut AIDS-virusets spridning får man räkna med exponentiellt 
tillväxande funktioner, exempel tas med schackbräde och riskorn.  

 
13.25  Juni Palmgren, professor i biostatistik, om att allt kan sättas in i system och att det är 

matematikerns uppgift att fånga dem för att förutse händelser. 
 
14.15  Caje Jacobsson, meteorolog, berättar hur man räknar ut väderprognoser 
 
16.27  Tankenöt i sketchform: ”Hattfnatt”, endast frågeställningen. 
 
18.08  Anna Delin, beräkningsfysiker, hur datorerna hjälper till att räkna ut väderprognoser.  
 
20.38  Jenny Jerlind, doktorand, om datorer som hjälp i matematiska beräkningar.  
 
22.01  Bert Bolin, klimatforskare, om hur datorn har utvecklats från långsam och stor till liten och 

snabb.  
 
22.28  Anna Delin, beräkningsfysiker, om att innan datorerna fanns använde man mänskliga 

beräkningslag som fungerade som datorer för att räkna ut svåra tal.  
 
22.59  Bert Bolin, klimatforskare, berättar att de första datorerna användes i andra världskriget för att 

räkna ut skjutbanor för kanonkulor.  
 
23.19  Bert Bolin, klimatforskare, den första svenska datorn användes för att göra väderprognoser  
 
24.24  Anna Delin, beräkningsfysiker, ju kraftfullare datorer desto exaktare beräkningar, man kan räkna 

ut tidigare omöjliga experiment, allt från universums hemlighet till temperaturen i jordens inre.  
 
25.35  Jenny Jerlind, doktorand, berättar om hur en blindskriftsskrivare fungerar och hur de använde sig 

av kaosteorin för att utveckla den.  
 
27.52  Anna Delin, beräkningsfysiker, har räknat ut att om man tar något så omagnetiskt som palladium 

till en tunn, tunn tråd så blir den magnetisk och strömförande. Forskare försöker se om det 
stämmer i verkligheten, om det är så, så kan denna tunna tråd användas inom elektronik på ett 
fördelaktigt sätt.  

 
28.44  Datorerna innehåller inte verkligheten, utan skapar en bild av den. 
 
29.10 Svaret på tankenöten 

Exempel på uppgifter efter programmet:  

• Hitta funktionerna i vardagen. Kanske visa på vardagsexempel som t.ex. ordna en fest, och räkna ut 
hur mycket varor man behöver t.ex. 

• Hur räknar man ut sin lön med OB och timlön på sitt extrajobb? Hur räknar man ut sin egen 
pension...? O.s.v.  

• Hitta en tidningsartikel eller något i nyhetsflödet vars underlag bygger på en funktion – t ex 
sjukpensionen. 


