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Filmens innehåll
Det här är en serie om matematik riktad till hög-
stadieelever som ska ge inspiration och förståelse 
för hur vi kan använda matematik i vardagen och 
i framtida yrkeslivet.

I varje avsnitt fokuserar serien på ett delämne 
inom matematiken för årskurs 7-9 och i de här 
avsnitten tar vi fasta på procent, statistik och 
geometri. Genom seriens gång får vi på återkom-
mande basis träffa de 16-åriga bästa vännerna 
Anna och Jonathan som löser olika matematiska 
problem som de stöter på i vardagen.

I varje avsnitt får vi också möta en inspirerande 
person som har stor användning av matematiken 
från grundskolan i sitt nuvarande verksamma 
yrkesliv. En sportkommentator, en spelprogram-
merare och en arkitekt. 

Avsnitt:

- Procent

- Geometri

- Statistik

Filmfakta
Ämne: Matematik

Ålder: Från 13 år (H)

Speltid: 3 x 5 minuter

Svenskt tal med svensk text som tillval

Produktion: Medieinstitutet i samarbete med 
Kunskapsmedia AB

Syfte/strävansmål
- Programmen ger exempel på hur matematik är 

nödvändigt i vardagen.
- Programmen ger inspiration och förståelse för 

hur vi kan använda matematik i vardagen och i 
framtida yrkeslivet.

Undervisningen ska behandla 
följande innehåll enligt läroplan
Matematik (högstadiet)
 • Procent för att uttrycka förändring och föränd-
ringsfaktor samt beräkningar med procent i 
vardagliga situationer och i situationer inom 
olika ämnesområden.

 • Geometriska objekt och deras inbördes re-
lationer. Geometriska egenskaper hos dessa 
objekt. 

 • Avbildning och konstruktion av geometriska 
objekt. Skala vid förminskning och förstoring 
av två- och tredimensionella objekt.

 • Metoder för beräkning av area, omkrets och 
volym hos geometriska objekt, samt enhetsby-
ten i samband med detta. 

 • Geometriska satser och formler och behovet 
av argumentation för deras giltighet.

 • Hur kombinatoriska principer kan användas i 
enkla vardagliga och matematiska problem.

Matematik i vardagen
(tre program)

© Rättigheterna till studiematerialet ägs av 
Kunskapsmedia AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet i 
samband med visning av programmet.

Produktion: © Medieinstitutet i samarbete med 
Kunskapsmedia AB, Sverige
© Kunskapsmedia MMXV
Filmnr: 1618KM



2

Diskussionsfrågor
Innan ni startar en diskussion kring filmen i 
gruppen är det viktigt att läraren/ledaren funderar 
igenom hur man ska hantera diskussionen och 
svaren. Dela gärna upp gruppen i mindre grupper 
och låt deltagarna först skriva ned sina svar. 

Frågorna nedan är indelade enligt de olika 
avsnitten:

Geometri
 • Vilket problem har Jonathan med sin fågelholk? 
 • Hur räknar man ut kvadratcentimeter, eller cm2?
 • Hur räknar man för att få en area dubbelt så stor?
 • Vad är längdskala och vad är areaskala?
 • Hur påverkar arkitektur oss?
 • Hur använder en arkitekt geometri?
 • Vad tycker Frida Öster är roligast med att vara 
arkitekt?

Statistik
 • Vad är median?
 • Hur räknade Jonathan till sin fördel när det 
gällde pingismatcherna?

 • Hur vill Anna istället räkna?
 • Vem skulle du räkna som vinnare?
 • Jesper Hussfelt menar att all sport egentligen 
handlar om siffror, hur menar han?

 • Hur använder Jesper Hussfelt sig av statistik?
 • Vad menar Jesper Hussfelt är viktigast för att bli 
det man vill?

Procent
 • Hur många visningar har Jonathans video haft? 
 • Hur många fler visningar hade han nu jämfört 
med tidigare?

 • Hur många visningar har Jonathans video fått i 
procent jämfört med procentenheter?

 • Vad är skillnaden mellan procent och procent-
enheter?

 • Vad jobbar Fredrik med?
 • Hur använder Fredrik matematik i sitt jobb?
 • Hur menar Fredrik att man kan tänka kring det 
man får lära sig i skolan?

Efter programmen
 • Vad tyckte du om programmet?
 • Vad lärde du dig av programmet?
 • Vad innebär matematik för dig?

Uppgifter
• Gruppuppgift: Dela upp klassen i mindre grup-
per. Varje grupp formulerar en frågeställning 
kring det som nämns i filmen och gör sedan ett 
grupparbete kring frågeställningen.

Exempel på frågeställningar:
 - Vad innebär geometri? Vilka problem kan 
geometri lösa och hur kan du ha användning av 
geometri i framtiden?

 - Vad innebär statistik? Vilka problem kan sta-
tistik lösa och hur kan du ha användning av 
statistik i framtiden?

 - Vad innebär procent? Vilka problem kan pro-
cent lösa och hur kan du ha användning av 
procent i framtiden? 

Leta information på internet, i böcker och i 
tidskrifter. Presentera arbetet som webbsida, film 
eller som en vägg/serietidning. 

Matematik i vardagen
(tre program)
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