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Tintin och matematiken  

Författaren Jöran Petersson är lärarutbildare och lektor i matematikdidaktik vid 

MND, Stockholms universitet. 

 

Kan man skämta om ämnet matematik på ett seriöst sätt? Kan man väva in seriös 

matematik i en tecknad serie? Faktum är att matematik i olika former förekommer i 

de flesta Tintinalbum. Det utgör ett utmärkt exempel på genren »edutainment«. 

 

Redan i Tintin i Kongo (sidorna 36-28) får 

Tintin vikariera som lärare i matematik. Man 

kan anta att det inte är en slump att Tintin 

får vikariera i just detta ämne. Matematik är 

ett ämne som har hög status i ett flertal 

läroplaner. I den gamla lärdomsskolan 

trivium var logik ett av de tre ämnena och i 

quadrivium var aritmetik och geometri två av 

de fyra ämnena. Den svenska läroplanen 

1994–2010 kom att kallas en treämnesskola 

då det krävdes godkänt i endast matematik, 

svenska och engelska för 

gymnasiebehörighet. Även i internationella 

jämförelser som PISA och TIMSS är 

matematik ett av tre ämnen jämte 

läsförståelse och naturvetenskap. 

En anledning till att Tintin kunde 

vikariera som matematiklärare var att 

undervisningen ofta gjordes på 

kolonialspråket. En förklaring till detta är att 

kolonialisterna var utbildade i att undervisa 

på sitt eget modersmål och det var något 

som eleverna fick finna sig i trots att de inte 

hade samma modersmål som läraren. Men 

orsakerna är mer komplicerade än så. 

Ett numera avlidet missionärspar och 

bekanta till författaren beskrev 

språksituationen på 1970-talet vid sin skola 

i Sydafrika. »De för vår missionsskola viktiga 

ämnena teologi och kristendomskunskap 

undervisade vi på det lokala språket så att 

eleverna och studenterna säkert förstod, 

men ämnen som exempelvis matematik 

undervisade vi på engelska så att de elever 

som valde fortsatta studier i exempelvis 

teknik och ekonomi på andra skolor i landet 

kunde följa undervisningen där.« 

Skälen till att undervisa på det forna 

kolonialspråket är att detta fungerar som ett 

lingua franca i länder med flera lokala språk, 

och att goda kunskaper i detta språk är en 

förutsättning för att kunna flytta och söka 

jobb till landets andra delar med ett annat 

lokalspråk. Detta är fortfarande vanligt i 

många afrikanska länder: man undervisar på 

det lokala språket i de första skolåren och i 

vissa ämnen, men går snabbt över till det 

forna kolonialspråket i exempelvis fjärde 

klass och då ofta i åtminstone matematik och 

naturvetenskap. 

Att eleverna i Tintins klass förefaller ha 

svårt med enkla additioner är alltså inte bara 

ett uttryck för elevernas ungdom eller ett 

berättartekniskt grepp för att tilltänkta unga 

läsare säkert skulle känna igen sig – och det 

är inte heller ett uttryck för rasism. 

Forskning om lärande på sitt andraspråk 

bekräftar att det av flera skäl är svårare att 

lära sig av undervisning på ett främmande 

språk, vilket säkert många av läsarna har 

egen erfarenhet av. 

Som den »edutainer« Hergé är, är det 



förstås viktigt att kunna ge exempel på 

matematikens olika användningsområden. 

Alan J. Bishop har i artikeln »Mathematics 

education in its cultural context« i 

Mathematics education and culture (1998) 

delat upp matematiska aktiviteter i följande 

användningsområden: räkna, navigera, mäta, 

formge, leka och förklara. 

Matematik som räknande 
Det finns flera exempel på räknande i 

albumen om Tintin. Kapten Haddock får stå 

för några whiskydrypande tillämpningar. I 

Månen tur och retur, del 1 (sida 3) betalar 

han 875 khorz (Syldaviens valuta) i tull på 

sprit och ställer sig frågan hur mycket det 

blir, men fullföljer inte omräkningen till sin 

egen valuta. Att Hergé varken specificerar 

valutan eller valutakursen förenklar för 

översättarna och gör berättelsen geografiskt 

neutral samt inflationsskyddad. 

En liknande situation är när kapten 

Haddock i Koks i lasten (sida 19) planerar 

spritransonen för en 50 km fotvandring till 

Wadesdah och får den till 1 liter/100 km, 

vilket är den enhet man vanligen använder 

för fordons bränsleförbrukning. Även Tintin 

räknar på fotvandring i Den svarta ön (sida 

40), men då handlar det på föredömligt 

scoutmanér om hur lång tid det tar att 

vandra till den skotska orten Kiltoch. 

I Den mystiska stjärnan (sida 37) räknar 

Tintin utifrån skillnader i fartygens 

topphastigheter ut hur lång tid det tar att 

hinna ifatt de 150 sjömils försprång som 

Peary har över Sirius. Matematikproblem 

liknande dessa skulle mycket väl kunna 

finnas med under den tilltänka läsekretsens 

egna matematiklektioner. 

Det finns också exempel på mer 

vetenskapliga beräkningar, och för dessa 

hoppar Hergé över alla detaljer. Två exempel 

finns i Den mystiska stjärnan och Månen tur 

och retur. Båda anspelar på astronomins 

benämning som exakt vetenskap och 

matematikens ofelbarhet samt om hotande 

himmelsobjekt på kollisionskurs med 

huvudpersonerna. 

I Den mystiska stjärnan är ett 

himmelsobjekt på kollisionskurs med själva 

jorden. Professor Calystén och hans kollega 

räknar fram tidpunkten för kollisionen och 

blir förnärmade när Tintin undrar om de 

möjligen kan ha räknat fel (sida 6). Fast 

klockan 08.12.30 blir det inte en kollision 

utan bara ett jordskalv. Naturligtvis skulle 

jordskalvet ha tagit en viss tid på sig att 

fortplantas från ishavet till Tintins bostad på 

Labradorgatan, men den mer realistiska 

komplikationen skulle ha gjort berättelsen 

mindre dramatisk. Nämnvärt är att när 

Calystén och hans kollega beräknar 

tidpunkten för kollisionen så använder de 

bara papper och penna. Det verkar saknas 

åtminstone en räknesticka. Det går för all 

del bra att använda logaritmtabeller, men 

sådana brukar finnas i tjocka tabellböcker 

och böcker finns inte på det bord där 

professor Calystén och hans assistent sitter 

(sida 4). Om logaritmerna och därmed om 

räknestickan brukar matematikern Laplace 

tillskrivas ordspråket att logaritmer var ett 

hjälpmedel som genom att korta 

astronomernas arbete dubblerade 

astronomernas livstid. 

I Månen tur och retur (sidorna 14-15) 

har professor Kalkyl räknat på ett system 

som detekterar asteroider på kollisionskurs 

med månraketen och automatiskt ändrar 

kurs för att undvika kollision. Professor 

Kalkyl visar här ett stort yttre lugn och 

självförtroende genom att låta systemet själv 

ändra kurs, även om han efteråt bekänner 

att han var mest orolig för att behöva »göra 

om alla mina beräkningar « om raketen hade 

pulvriserats mot asteroiden. Professor 

Kalkyls uttalande kanske kan ses som 

lekmannens skämtsamma syn på 

vetenskapare som alltför insnöade i sitt eget 

område. Samtidigt ska vi lägga till att det 

finns en viss realism i detta inslag. 

Apokalyptiska meteoritnedslag har skett i 

förhistorisk tid och nutida astronomer börjar 



få koll på verkliga himmelsobjekt på 

kollisionskurs med jorden. Något som Hergé 

kanske inte kände till var att nutida 

astronomer närmar sig de tekniska 

möjligheterna att likt professor Kalkyl kunna 

undvika kollisioner, genom att med 

rymdsonder knuffa undan farligt stora 

meteoriter eller spränga dem i mindre bitar. 

Navigera och mäta  
Att hitta rätt och att mäta är två av Alan J. 

Bishops kategorier för matematisk aktivitet. 

I Månen tur och retur, del 2 är det ingenjör 

Wolff och professor Kalkyl som står för det 

mesta av berättelsens kurskorrigeringar för 

raketen, även om autopiloten nämns. 

Albumet vimlar också av hastigheter och av 

avståndsangivelser till månen och till jorden i 

både tid och längd.  

När det gäller att navigera efter karta 

finns det flera exempel. Professor Filemon 

Syklon i Faraos cigarrer (sida 6) är skicklig 

med kartan, men även Tintin måste i Månen 

tur och retur, del 1 (sidorna 20-21) läsa 

ritningar för att klättra upp till utsidan på 

ventilationstrumma 3 i korridor 7 på 

Atomforskningscentret i Sbordj. Självskriven 

mästare på kartläsning är förstås kapten 

Haddock. Han visar sin mästerlighet som 

navigatör och att kunna förutse andras 

sjöbeteende i Koks i lasten (sidorna 54-56) 

när han undviker två torpeder och även i 

Den mystiska stjärnan (sida 26) när han i 

sista stund väjer för ett mörklagt fartyg som 

vill preja honom. I Enhörningens hemlighet 

identifierar Tintin koordinater ur tre 

pergamentbitar och dessa koordinater utgör 

drivkraften i skattjakten i Rackham rödes 

skatt. I detta album på sidorna 22-23 mäter 

kapten Haddock solhöjden vid 

middagssolstånd med sextant och beräknar 

utifrån det koordinaterna för fartygets 

position. Dupond och Dupont ger sig också 

på samma beräkningar, men lyckas inte lika 

bra, vilket kapten Haddock illustrerar med 

ett practical joke (sida 23). När de väl finner 

den ö som de har sökt efter, har François av 

Hadoque hållit reda på tideräkningen genom 

att göra en kalender bestående av skåror i 

det träkors, som han hade rest (sida 51).  

Hergé använder i flera album bildrutor 

med kalendrar eller klockor för att markera 

tidens gång. Ett dramatiskt exempel på att 

hålla reda på tideräkningen är i Solens 

tempel, när Tintin i en tidningsnotis läser om 

tidpunkten för en solförmörkelse och 

använder den för att undkomma att bli bränd 

på bål av inkafolket (sida 52-53). I samma 

album tänker professor Kalkyl högt och 

undrar om indianerna är azteker eller inka. 

Medan inka var kända för sin soldyrkan var 

aztekerna kända för människooffer, något 

som aztekerna ansåg behövas för att solen 

inte skulle mista sitt sken. Man antar att 

aztekernas tideräkning bygger på 

mayafolket, som var fascinerade av 

kalenderberäkningar och astronomiska 

observationer och därför hade utvecklat en 

hög matematisk kultur för att klara dessa 

beräkningar.  

En särskild sorts matematiska 

beräkningar och mätningar är statistik om 

människors beteende. I Tintin i Amerika 

(sida36) lyssnar en lokal sheriff på radio när 

en viss professor W.R. Law vid statistiska 

byrån refererar brottsstatistik. Därmed finns 

även statistik representerat i albumen om 

Tintin. Man kan spekulera över varför ett 

radioreferat finns med i berättelsen och 

varför radioinslaget ser ut som det gör. Vi 

kan först konstatera att då som nu var radio 

en viktig mediekanal och då som nu 

innehåller radionyheterna ofta något om 

kriminalitet. Även Bohlwinkel får i slutet av 

Den mystiska stjärnan via radio höra att han 

är misstänkt för brott. Att radioinslaget i 

Tintin i Amerika handlar om just 

brottsstatistik passar också bra ihop med att 

hela albumet handlar om kriminalitet. 

Det kan dock finnas ytterligare en 

anledning till att det blev just brottsstatistik 

och inte ett vanligt nyhetsreportage om 

exempelvis kriminalitet. Just mätningar på 



människors livssituation – med andra ord 

statistik om människors sociala situation – 

räknas ibland som en belgisk uppfinning. 

Belgaren Adolphe Quételet (1796–1874) var 

pionjär inom socialstatistik och organiserade 

den första internationella 

statistikkonferensen 1853. Han var även 

pionjär inom brottsstatistik och statistik om 

dödlighet samt förbättrade metoder för 

taxeringsunderlag. En uppfinning av 

Quételet var att undersöka socialstatistiska 

medelvärden för olika åldersgrupper i stället 

för befolkningen i sin helhet. Han blev också 

känd för begreppet 

»genomsnittsmänniskan«, som på svenska 

kallas »medelsvensson«. 

Quételet var först matematiklärare och 

matematiker men kom ganska snart att 

tillämpa matematiken på astronomi och 

statistisk beskrivning av biologiska fenomen 

som flyttfåglars flyttvanor. Han kom efter 

detta att tillämpa sina statistiska kunskaper 

på människor, vilket beskrivits ovan. 

Quetelet blev även chef för den belgiska 

motsvarigheten till Statistiska centralbyrån, 

blev ständig sekreterare av belgiska 

vetenskapsakademin och även invald i 

Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige. 

Quételet kan alltså med fog tituleras som en 

vetenskaplig nationalstolthet för belgarna. 

Det är alltså högst troligt att Hergé har 

låtit nyhetsinslaget i Tintin i Amerika 

inspirerats av Quételet. Möjligen kan också 

Hergés intresse för astronomi ha fått honom 

att tänka på Quételet. Astronomi är ju 

huvudinnehållet i Den mystiska stjärnan och 

Månen tur och retur samt även perifert i 

form av en solförmörkelse i Solens tempel. 

Matematik som att formge, leka och 

förklara  
De tre sista av Bishops kategorier för 

matematisk aktivitet är att formge, leka och 

förklara. Av berättelserna förstår vi att 

Tintin är förtjust i att lösa logiska problem. I 

Den svarta ön (sida 12) berättar Tintin 

explicit för läsaren att han älskar pussel. 

Som matematiskt problem handlar pussel 

både om form och om lek. Även det krypto 

som Tintin knäcker i Blå lotus (sida19) är en 

sorts matematisk lek. Tintin blir också den 

som med matematik förklarar varför de inte 

hittar Rackhams rödes skatt, när han föreslår 

att riddaren François av Hadoque använde 

det koordinatsystem som utgår från 

Parismeridianen i stället för 

Greenwichmeridianen (Rackham den Rödes 

skatt, sida 23). Tintin använder även 

matematik för att förklara för läsaren varför 

kapten Haddock hoppar så långt på månen 

genom att förklara längden på hoppet med 

att månens gravitation är sex gånger svagare 

på månen än på jorden (Månen, Tur och 

retur del 2, sida 26). För att inte mästra 

läsaren använder Hergé knepet att låta 

kapten Haddock bli den tilltalade i stället för 

läsaren, och kaptenen svarar irriterat att 

han mycket väl minns skillnaderna mellan 

jordens och månens gravitation. Att hålla 

reda på ordning är en annan matematisk 

aktivitet, som Tintin använder då han i Det 

hemliga vapnet (sida 3) konstaterar att 

spegeln gick sönder efter åskknallen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att 

Hergé har lyckats väva in en bred repertoar 

av matematiska tillämpningar och 

användningsområden i både vetenskapliga, 

yrkesspecifika och för läsaren tämligen 

vardagliga sammanhang. Det är gjort på ett 

sätt som underhåller och informerar läsaren 

utan att mästra. När Tintin kommer med 

matematisk information är det inte läsaren 

som är den tilltalade utan Tintin själv eller 

någon annan person i berättelsen där inte 

sällan kapten Haddock är den som får spela 

dumbom. Men även kapten Haddock får 

tillfälle att ge en matematisk känga till 

Dupondtarna!  

 

Jöran Petersson är lektor i matematikämnets 

didaktik 

Tack till kollegan Lisa Björklund-Boistrup 

för kommentarer. 
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