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Resumé

Med gymnasiereformen fra 2005 blev studieretninger og studieretningsprojekt
indført i det danske gymnasium. Studieretningsprojektet er et tværfagligt pro-
jekt, som hver elev skal skrive i 3.g. Studieretningsprojektet skal skrives i mindst
to fag, valgt blandt studieretningsfagene og dansk eller historie, der er obligato-
riske for alle.
I dette speciale analyseres studieretningsprojekterne i matematik og historie, og
nærmere bestemt er det karakteren af det tværfaglige samspil mellem matematik
og historie, der undersøges.
Først undersøges mulighederne for et tværfagligt samspil i mellem matematik
og historie ved at beskrive den didaktiske transposition fra videnskabsfagenes
samspil til et tilsvarende for gymnasiefagene. Dette giver en kategorisering af
samspillet.
Projektbesvarelserne analyseres ud fra Yves Chevallards begreber: prakseologi,
matematisk organisation samt studie- og forskningsprogrammer – alle begreber,
der knytter sig til den antropologiske teori for didaktik. Begreberne præsenteres
desuden i forhold til historie og tværfaglighedstyperne.
Resultatet af analysen holdes op imod de ministerielle krav og mål, der er for-
muleret for studieretningsprojekterne. Det viser sig, at det er svært at opn̊a et
tværfagligt samspil mellem matematik og historie i en projektform som studie-
retningsprojektet, n̊ar officielle krav og mål skal være honoreres.
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Abstract

As part of the 2005 gymnasium reform, the study lines and study line project
were introduced in the Danish gymnasium. The study line project is an inter-
disciplinary project, which each student must complete during his or her senior
year. The study line project must be completed within the frame of at least two
subjects and chosen among the subjects of the study line combined with one of
the compulsory subjects Danish and history.
This master thesis will analyse the study line projects completed in a combination
between math and history. Moreover the actual nature of the interdisciplinary in-
teraction will be thoroughly examined.
Initially the possibilities of an interdisciplinary interaction between math and
history will be investigated. This is done by analysing if there exists a didactic
transposition, from the known interaction between math and history as scientific
subjects, to the corresponding interaction of the gymnasium subjects. Thus a
categorisation of this interaction is obtained.
The study line projects used as data, will be analysed using Yves Chevallards no-
tions: Praxeology, mathematical organisation and study- and research program-
mes. These are all notions taken from the anthropological theory of didactics.
These notions are furthermore presented in comparison with history and the ty-
pes of interdisciplins.
The result of the analysis will be compared with the official ministry policies
regarding the aims and requirements of the study line projects. The view of
this analysis is, minding the intend of the official requirements and aims, that an
actual achievement of a successful interdisciplinary interaction between math and
history, within the current frames of the study line project, is at best difficult.
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Forord

Hvorfor analysere studieretningsprojekter, der kombinerer matematik og histo-
rie, i ens speciale? Fordi det kombinerer mine interesseomr̊ader fra mit matematik
studium: matematikdidaktik, matematikkens historie samt algebra og talteori. At
algebra og talteori ogs̊a blev en mindre del af dette speciale, blev dog først klart
efter analysen af de første projektbesvarelser.
Min første plan for mit speciale gik i retning af matematikkens historie, men da
min vejleder Professor Carl Winsløw fremlagde idéen om at analysere studieret-
ningsprojekterne, der kombinerer matematik og historie, var min interesse vagt.
Jeg kunne her kombinere interessen for matematikkens historie med det under-
visningsteoretiske.

Arbejdet med studieretningsprojekterne har vist sig interessant – og udfordrende
p̊a punkter, jeg ikke havde forudset. Jeg tænker her p̊a identifikationen af hi-
storie dels som videnskabsfag og dels som gymansiefag. Identifikation har været
nødvendig for at kategorisere de mulige typer samspil mellem de to fag.
Jeg har ikke tidligere stiftet bekendtskab med historie som videnskabsfag i dets
rene form, og det vil dette speciales analyse naturligvis bære præg af. Specialet
er skrevet p̊a grundlag af min baggrund som matematik-fysik studerende. Fysik
spiller imidlertid ingen rolle i denne sammenhæng.
Arbejdet har ogs̊a givet mig ny viden om mit eget fag. Identifikationen af mate-
matik som videnskabsfag gav en mere klar definition af mit fag og dets metode,
end det billede jeg har f̊aet af matematiks metode gennem mit studium.

Jeg analyserer 14 studieretningsprojekter skrevet i skole̊aret ’07/’08, der er udle-
veret af de lærere, der har været vejledere p̊a de p̊agældende projekterne. Kon-
takten til disse lærere er skabet gennem Undervisningsministeriets fagkonsulent
i matematik Bjørn Grøn.
Det didaktiske udgangspunkt for specialet er taget i Yves Chevallards bidrag til
den antropologiske teori for didaktik. Mere konkret er det Chevallards prakseo-
logibegreb og studie- og forskningsprogrammer, der vil blive brugt i analysen af
studieretningsprojekterne.

Jeg vil gerne sige tak til de personer, der har været en stor hjælp under ud-
arbejdelsen af mit speciale. Først og fremmest vil jeg sige tak til Carl Winsløw
for god og grundig vejledning. Han har altid været klar til at svare p̊a spørgsmål
– ogs̊a da han arbejdede i Paris.
Tak til fagkonsulent i matematik Bjørn Grøn for formidlingen af kontakten til
de lærere, der har leveret studieretningsprojekterne til analysen. En stor tak skal
naturligvis ogs̊a lyde til de gymnasielærere, der har leveret projekterne: Katja
Kofod Svan, Nynne Maria Afzelius og Rikke Juel Enemærke. Et enkelt projekt
er fra Undervisningsministeriets konferencer om studieretningsprojekterne i ma-
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tematik og historie afholdt i efter̊aret 2008.
Tusind tak til min gode veninde og medstuderende Katrine Juul Christiansen,
for nyttige kommentarer og gennemlæsning – og ikke mindst den moralske op-
bakning. Der skal ligeledes lyde en stor tak til min onkel Lars Rasmussen, der
har læst korretur p̊a specialet.
Tak til mine medstuderende Nadja Ussingkær og Flemming Munch Hansen, der
altid har været klar til at kommentere og diskutere tekst og idéer.
Tak til min kæreste Leon Jessen for kærlig og t̊almodig opbakning hele specia-
leperioden igennem, og for korrekturlæsning af abstract samt flere dele af selve
specialet.
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1 Indledning

Med gymnasiereformen fra 2005, hvor sproglig og matematisk linje blev erstattet
af en række studieretninger, blev en ny projektform introduceret i det almene
gymnasium. Den tidligere monofaglige større skriftlige opgave (SSO) blev erstat-
tet af et nyt tværfagligt studieretningsprojekt (SRP), der skal skrives i mindst to
fag, valgt blandt studieretningens fag samt dansk og historie p̊a A-niveau.
De naturvidenskabelige studieretninger med matematik p̊a A-niveau giver alts̊a
mulighed for studieretningsprojekter i fagkombinationen matematik og historie.
Fagkombinationen er ikke specielt tilsigtet med reformen men er et resultat af
reformens generalitet.
De første studieretningsprojekter blev skrevet i skole̊aret ’07/’08, og der blev det
år skrevet 3414 projekter i en kombination med matematik. Heraf blev 1311 pro-
jekter skrevet i matematik og historie. Til sammenligning blev der tidligere blot
skrevet mellem 650-850 SSO’er i matematik om året.
Det har for gymnasielærerne været en stor og ny opgave at skulle formulere de
mange problemformuleringer til de nye tærfaglige projekter med matematik i
kombination med historie – et ellers ikke typisk samarbejdsfag for matematik.

Fagkombinationen har givet problemer – for hvordan kombinerer man gymna-
siefagene matematik og historie i studieretningsprojekterne? Dette spørgsmål er
udgangspunktet for dette speciale.
I specialet undersøges følgende:

• Karakteren af samspillet imellem matematik og historie i forbindelse med
studieretningsprojekterne.

• Hvilke mål og krav stilles der fra Undervisningsministeriet til studieret-
ningsprojekterne?

• Er de officielle m̊al og krav opfyldt i studieretningsprojekterne i matematik
og historie?

• Hvordan ser det tværfaglige samspil mellem matematik og historie ud i
videnskabsfagene og i gymnasiefagene?

• Kan det tværfaglige samspil identificeres i studieretningsprojekterne?

Det første punkt er mere overordnet, imens de resterende skal være med til at
belyse det første. Det tværfaglige samspil identificeres gennem en prakseologisk
undersøgelse ud fra den teoretiske didaktiske ramme, som den antropologiske
teori for didaktik (ATD) giver.
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1.1 Specialets indhold

Udgangspunktet for specialet er at f̊a beskrevet genstandsomr̊adet og den metode,
hvormed genstandsomr̊adet skal analyseres, for at besvare de netop præsenterede
problemstillinger fra det forrige afsnit. Genstandsomr̊adet er projektformen og
de indvolverede fag. Metoden for dette speciale er brugen af ATD i form af prak-
seologibegrebet og studie- og forskningsprogrammer (SFP). P̊a baggrund heraf
gennemføres analysen og besvarelsen af problemformuleringen.

Først præsenteres de officielle krav og mål for studieretningsprojekterne. Den-
ne præsentation udgør kapitel 2. Kravene handler bl.a. om de faglige m̊al for de
inddragede fag og angivelse af de taksonomiske niveauer, hvilket kort beskrives i
afsnit 2.3 og 2.4.

Herefter følger en identifikation af det tværfaglige samspil mellem matematik
og historie i kapitel 3. For at kunne lave denne identifikation præsenteres mate-
matik og historie som videnskabsfag og gymnasiefag. Først beskrives forholdet
mellem videnskabsfag og gymnasiefag ved den didaktiske transposition i afsnit
3.1. Matematik og historie præsenteres afsnit 3.2 og 3.3. Ud fra præsentationen
kategoriseres forskellige typer af samspil mellem de to fag. Typerne beskrives i
afsnit 3.4.1, 3.4.2 og 3.4.3 til brug i analysen.

N̊ar genstandsomr̊adet er afklaret, præsenteres den teoretiske didaktiske ram-
me, ATD. Begreber som prakseologi, matematisk organisation og SFP-modellen
vil blive introduceret i Kapitel 4. Begreberne vil derefter blive overført til historie
og tværfaglighedstyperne.

Ud fra de didaktiske redskaber bliver der opstillet en analysemodel, som falder i to
dele; en a priori analyse af problemformuleringerne og en analyse af projektbesva-
relserne. Som en del af analysen vil m̊albeskrivelsen for studieretningsprojekterne
og kategoriseringen af det tværfaglige samspil blive inddraget. En begrundelse af
analysemetoden findes i kapitel 5.

Der er i alt blevet analyseret 14 projekter, hvoraf 5 præsenteres mere grundigt
i analysen i kapitel 6, imens resten forefindes i bilag A. Projekterne er alle fra
skole̊aret ’07/’08 og dermed en del af første generation af de nye tværfaglige
projekter. De 14 projekter dækker de emner, der udgjorde store dele af de 1311
besvarelser i matematik og historie, dvs. 2. verdenskrig & Enigma, Newton og
Leibniz, græsk samt ægyptisk matematik. Derudover er der ogs̊a eksempler p̊a
projekter, der ikke p̊a samme måde er skrevet mange af, som fx Euklidisk kontra
ikke-euklidisk geometri.
De 5, der præsenteres i specialet, har titlerne Fermats sidste sætning og Sop-
hie Germain, Græsk matematik med udgangspunkt i Pythagoras, Isaac Newtons
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differential- og integralregning, Kryptologi samt Cubakrisen og spilteori.
Efter analysen diskuteres det tværfaglige samspil mellem matematik og histoire
i projektbesvarelsen, og i hvilket omfang projekterne honorerer de ministerielle
krav og mål for projektformen. Endeligt diskuteres mulighederne for design af
fremtidige projekter i denne fagkombination. Disse diskussioner udgør kapitel 7
og 8. Specialet afrundes med en konklusion og en perspektivering, der udgør hhv.
kapitel 9 og 10.
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2 Målbeskrivelse for studieretningsprojektet

For at kunne analysere studieretningsprojekterne i matematik og historie er det
nødvendigt at vide hvilken hensigt, der har været med indføringen af de tvær-
faglige projekter og hvilke krav, der stilles til dem. I dette afsnit undersøges de
officielle krav og mål for studieretningsprojekterne generelt. Derefter ses der nær-
mere p̊a, hvad disse krav og mål konkret betyder for de studieretningsprojekter,
der kombinerer de to fag matematik og historie.
Fagkombinationen matematik og historie gives der mulighed for at beskæftige
sig med i det almene gymnasium i Danmark gennem bekendtgørelsen for STX,
Bekendtgørelse nr. 741 af 30/06/2008. En mulighed der har eksisteret siden Gym-
nasiereformen tr̊adte i kraft i 2005.
Det almene gymnasium er i dag delt ind i studieretninger, der fastlægges af den
enkelte uddannelsesinstitution. I STX bekendtgørelsens § 17 st̊ar der s̊aledes, at
studieretningsforløbet best̊ar af obligatoriske fag [...] samt et studieretningsprojekt
(STX bekendgørelsen, 2008a). Dette betyder, at alle elever i det almene gym-
nasium skal skrive et studieretningsprojekt. I bekendtgørelsen st̊ar der videre
i § 29, at studieretningsprojektet skrives i 2 eller 3 fag med udgangspunkt i et
studieretningsfag, som eleven har p̊a A-niveau, og med inddragelse af studieret-
ningsfag p̊a C-, B- eller A-niveau og /eller obligatoriske fag p̊a A-niveau (STX
bekendgørelsen, 2008a). Dette betyder, at uanset studieretning kan man kombi-
nere sine studieretningsfag med dansk og/eller historie p̊a A-niveau, da disse fag
er obligatoriske for alle. P̊a den måde er projektformen, der kombinerer matema-
tik og historie en realitet, for alle elever med en studieretning, der har matematik
A som studieretningsfag.

2.1 Forløbet omkring studieretningsprojekterne

Ved starten af 3.g vælger eleven selv hvilket studieretningsfag, vedkommendes
projekt skal tage udgangspunkt i. Dette sker efter, at lærerne i de forskellige
studieretninger har orienteret om, hvilke muligheder deres fag byder p̊a. Eleven
vælger dernæst, i samr̊ad med de(n) vejleder(e) eleven har f̊aet tildelt, et omr̊ade,
der skal arbejdes videre med. Herefter vælges de fag (blandt studieretningens el-
ler de obligatoriske), omr̊adet inddrager. Til sidst fastlægges hvilke(t) fag, der
skal være hovedfag – der kan være et eller flere. Det skal bemærkes, at defi-
nitionen af et hovedfag i et studieretningsprojekt er [...] fag, hvor projektet p̊a
væsentlige punkter rækker ud over den sædvanlige undervisning i faget (STX be-
kendtgørelsen, 2008b, s. 3). Dette sikrer desuden, at det ikke er muligt for eleven
at genbruge allerede produceret materiale fra faget, s̊a det der bedømmes er det,
der er produceret under projektforløbet.
Vejlederne udformer en problemformulering, der skal være konkret og som afgræn-
ser omr̊adet, og der stilles det krav til problemformuleringen, at den ikke kun må
best̊a af et enkelt spørgsmål, men der skal være en række underspørgsmål med
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angivelse af de taksonomiske niveauer (STX bekendtgørelsen, 2008b, s. 7). P̊a
denne m̊ade sikrer man, at der er en vis udvikling i spørgsmålene, og at eleven
har nogle mere konkrete problemstillinger at g̊a i gang med.
Eleven skal herefter udarbejde studieretningsprojektet i løbet af 2 uger eller 10
skoledage. Projektperioden skal ligge i perioden 15. okt. til 1. marts.
Studieretningsprojektet er et individuelt projekt, hvilket betyder, at elever, der
har valgt samme omr̊ade, skal have forskellige problemformuleringer (STX be-
kendtgørelsen, 2008a). Vejledningen kan i dag foreg̊a under projektperioden, hvil-
ket ikke var tilladt i skole̊aret ’07/’08, hvor de projektbesvarelser, der analyseres
i dette speciale, stammer fra.

2.2 Mål og krav til studieretningsprojekterne

Et af målene med studieretningsprojektet er, at det skal være studieforberedende;
studieretningsprojektet [...] har [...] et klart studieforberedende sigte i forhold til
at forberede eleverne p̊a de arbejdsformer, de vil møde p̊a videreg̊aende uddannel-
ser (STX bekendtgørelsen, 2008b, s 1). Det kan s̊a diskuteres i hvilket omfang
studieretningsprojekter i fagene matematik og historie er et eksempel, der vil
forberede eleverne til videreg̊aende uddannelser, eller om ikke det er et kunstigt
format, der alene findes i det almene gymnasium. Dette spørgsmål diskuteres i
afsnit 7.2.
De krav, der stilles til formalia i form af resume p̊a engelsk, litteraturliste osv.,
sigter ligeledes mod at forberede eleverne p̊a videreg̊aende uddannelser Det anbe-
fales endog, at man træner disse færdigheder i studieretningsopgaven, der skrives
i 2.g, og som er tænkt som en forberedelse til studieretningsprojektet (Vejled-
ningen, 2008, s 2-3). Desuden ønsker man med studieretningsprojekterne at give
den enkelte elev mulighed for selvstændigt at fordybe sig i et fag og et omr̊ade,
valgt af eleven selv. I forlængelse heraf ønsker man at give eleven mulighed for at
bruge al sin viden inden for de indg̊aende fag. Det er derfor faget og ikke faget
p̊a et bestemt niveau, der indg̊ar i studieretningsprojekterne.
Det faglige niveau i projekterne skal afspejle det faglige niveau, der kendeteg-
ner en gymnasial uddannelse (STX bekendtgørelsen, 2008b). Endvidere stilles
der krav om, at der skal være et fagligt fokus i opgaveformuleringen, ligesom
der skal være tværg̊aende faglige krav (STX bekendtgørelsen, 2008b, s. 7). I for-
hold til hovedfaget, hvor der kræves elementer ud over pensum, handler dette
om valg af metoder og fremgangsm̊ader, materialevalg, anvendelsen af teoretiske
sammenhænge og evnen til at perspektivere – foruden at demonstrere evnen til
selvstændigt at sætte sig ind i nye fagomr̊ader.
Ser man p̊a kriterierne for bedømmelsen af de enkelte projekter, gælder det over-
ordnet, at der er tale om en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige m̊al i
de fag der indg̊ar i studieretningsprojektet (STX bekendtgørelsen, 2008b, s. 10).
Da krav til, hvordan projekterne skal evalueres, kan være styrende for evaluerin-
gen, må man formode, at de faglige m̊al bliver styrende for projekterne gennem
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problemformuleringen, da det er her lærerne har mulighed for at sikre, at eleven
opfylder de faglige m̊al i de enkelte fag. De faglige m̊al f̊ar da ogs̊a en betydning
for tværfagligheden, for i hvilket omfang understøtter de to fags mål hinanden, og
hvis de gør, i hvilket omfang gør det sig gældende? Eller er målene uforenelige?
Det er derfor nødvendigt at se p̊a de faglige m̊al i matematik og i historie.

2.3 De faglige mål i matematik og historie

De faglige mål i matematik handler i vid udstrækning om nogle konkrete ma-
tematiske kompetencer som anvendelse af symbolsprog, statistiske og sandsyn-
lighedsteoretiske modeller, opstille modeller vha. differential- og integralregning
og differentialligninger samt løse geometriske problemer vha. trigonometri. Des-
uden er det et mål, at eleverne skal kunne anvende matematiske ræsonnementer
og beviser samt deduktive sider af opbygningen af matematisk teori (STX be-
kendtgørelsen, 2008d). Det m̊aske mest interessante i denne sammenhæng er de
to sidste punkter i m̊albeskrivelsen, der handler om, at eleverne skal opn̊a viden
om matematikanvendelse, hvilket kan være p̊a tværs af faggrænser. Endeligt skal
eleverne demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den histo-
riske, videnskabelige og kulturelle udvikling (STX bekendtgørelsen, 2008d). Det
er oplagt, at det er i disse sidste punkter, at der er en forbindelse til historiefa-
get, men da studieretningsprojekterne evalueres ud fra alle punkter, skal der ogs̊a
tages højde for de rent matematiske m̊al i projekterne og dermed i problemfor-
muleringerne.

Ser man p̊a de faglige m̊al i historie, handler det om at forholde sig til og behandle
historiske kilder og materialer systematisk og analysere dem i forhold til samtiden,
nutiden, forskellige samfundsformer og national, regional europæisk samt global
udvikling. Desuden skal der ses p̊a samspillet mellem mennesker, naturgrundlag,
samfund gennem tiderne, materielle forhold og mentalitet.
Endeligt skal eleverne være i stand til at diskutere periodeprincipper, om menne-
sket er historieskabt eller historieskabende og måder, hvorp̊a man former og styrer
samfunds udvikling og konsekvenserne heraf (STX bekendtgørelsen, 2008c). Dvs.
det i langt højere grad er den kronologiske udvikling og perspektivering, der læg-
ges vægt p̊a fra historiefagets side.

Skal man pege p̊a de tværfaglige mål som studieretningsprojektet ogs̊a skal vur-
deres p̊a, må de dels handle om matematikkens historie, dvs. udviklingen af den
matematik, der er genstand for studieretningsprojektet, i samspil med den udvik-
ling, der historisk set er fundet sted inden for videnskaben, kulturen og samfundet.
Dette dækker da ogs̊a den historiske tids mentalitet.
P̊a den anden side handler historiens matematik om, hvilken rolle matematik har
spillet for tidligere tiders samfund, hvilke muligheder har den givet, og hvilke be-
grænsninger har samtidens matematiske viden betydet. Dette omr̊ade handler i
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vid udstrækning om at se p̊a matematikkens anvendelse i andre sammenhænge og
uden for de sædvanlige faggrænser, og ikke mindst at se p̊a matematikken i lyset
af den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling. Det er oplagt, at denne
del af tværfagligheden i fagkombinationen matematik og historie vil rumme flere
af historiefagets faglige mål.
Endeligt er der i forhold til studieretningsprojekterne en risiko for, at der slet ikke
forekommer et reelt tværfagligt samspil, men at de to fag matematik og historie
forløber parallelt i projektet.
Med et reelt tværfagligt samspil menes der en naturlig nødvendighed af begge
fag, der indg̊ar i et tværfagligt samarbejde. Denne definition giver god mening
i tilknytning til velkendte tværfaglige samspil. Ser man fx p̊a det tværfaglige
samspil i matematik og fysik, er der en reel naturlig nødvendighed af begge fag.
Tværfagligheden er desuden en del af begge fag p̊a videnskabsniveau, som fx i
fysik, hvor kvantemekanikken i høj grad gør brug af matematik. I matematik ud-
vikles der fortsat ny matematik ud fra fysikken.
Der vendes tilbage til det tværfaglige element i præsentationen af det tværfaglige
samspil i afsnit 3.4 og i analysen af de enkelte studieretningsprojekter i afsnit 6.

2.4 De taksonomiske niveauer

Allerede i afsnit 2.1 blev kravet fra STX bekendtgørelsen om angivelse af de
taksonomiske niveauer i problemformuleringerne præsenteret, men hvilken takso-
nomi præciseres ikke. P̊a Undervisningsministeriets www.emu.dk (emu’en) finder
man imidlertid to typer; Blooms taksonomi og SOLO-taksonomien. Det er ikke
hensigten med dette afsnit at give en detlajeret præsentation af taksonomierne,
men derimod kort at give et billede af, hvilke krav problemformuleringerne skal
opfylde.
Blooms taksonomi er en klassifikation af læringsmål, og idéen om klassifikationen
tog form under American Psychological Association Convention i Boston i 1948
(Bloom, 1956, s. 4). Taksonomien udspringer af psykologiske teorier og omhand-
ler det kognitive domæne for læring.
Figur 1 giver et billede af Blooms taksonomi og handler om den viden, elever-
ne tilegner sig, og hvordan de er i stand til at bruge den viden. Figuren er en
del af materialet p̊a emu’en. Klassifikationen g̊ar p̊a elevernes handlinger, der
repræsenterer de intenderede resultater af læringsprocessen(Bloom, 1956, s. 12).
Taksonomien skal læses som, at man starter p̊a det lave niveau i læringen af ny
viden, og man bør ikke stige til et højere niveau, førend de underliggende er fuldt
dækket. Dette gælder b̊ade i undervisningen og i elevens eget arbejde med den
p̊agældende viden. Den kognitive taksonomi repræsenteres ofte blot ved en tre-
trins pyramide som den p̊a figur 2. Figuren er ligeledes en del af materialet fra
emu’en.

For begge figurer gælder, at redegørelsesniveauet dækker viden og forst̊aelse af
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Fig. 1: Figuren viser Blooms taksonomi i en tredimensionel udgave (Rysensteen
Gymnasium, 2009)

 

Vurdering 

Analyse 

Redegørelse / beskrivelse 

Fig. 2: Figuren viser Blooms taksonomi inddelt i 3 niveaer (Gentofte HF, 2009)

et stofomr̊ade, dvs. eleven har opn̊aet en vis viden om et emne s̊aledes, at eleven
er i stand til at beskrive den og redegøre for den, uden dog at kunne relate-
re den til anden viden eller en større teoriramme. Analyseniveauet dækker den
selvstændige anvendelse af viden p̊a nye, enkle sammenhænge, dvs. eleven er i
stand til at g̊a fra konkrete til mere abstrakte sammenhænge og analysere disse
sammenhænge. Endelig har man vurderingsniveauet, hvor eleven er i stand til at
udlede nye abstrakte sammenhænge, og eleven vil være i stand til at tillægge den
lærte viden værdi og dermed perspektivere den indlærte viden (Bloom, 1956, s.
201-207). Det vil være tretrins modellen, der primært refereres til i analysen.
Blooms taksonomi er imidlertid ikke den mest oplagte i forhold til analysen af
de matematiske elementer i problemformuleringerne og besvarelserne – måske
især pga. det ofte matematikhistoriske genstandsomr̊ade, jf. afsnit 3.4.1. Det kan
være svært at vurdere betydningen for matematikkens udvikling og værdien af
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Newtons fluxionsmetode, hvis man først lige er begyndt at være fortrolig med
differential- og integralregningen. Det kan endda være svært at vurdere fluxions-
metodens betydning, hvis ikke man er velbevandret i analysens historie. Man kan
derfor, i de matematiske dele af besvarelsen, ikke forvente et s̊adant abstraktions-
niveau.
P̊a emu’en anbefales SOLO-taksonomien særligt til brug i de naturvidenskabelige
fag. SOLO-taksonomien er en kategorisering af resultatet af læringsprocesser hos
studerende, og er baseret p̊a studiet af universitetsstuderendes udbytte af den
modtagne undervisning indenfor forskellige fagomr̊ader (Biggs & Tang, 2007, s.
76). SOLO-taksonomien er p̊a samme måde som Bloom’s en del af det kognitive
domæne.

SOLO er en forkortelse af Structure of Observed Learning Outcomes1 (Biggs &
Tang, 2007, s. 76). Taksonomien er delt ind i 5 niveauer:

1. Det pre-strukturelle niveau

2. Det unistrukturelle niveau

3. Det multistrukturelle niveau

4. Relations niveauet

5. Det udvidede abstrakte niveau

P̊a det pre-strukturelle niveau har eleven en viden om brudstykker af en teori,
men de forbindes ikke med hinanden (Biggs & Tang, 2007, s. 77-80). Man kan
sige, at dette niveau svarer til vidensniveauet i figur 1. P̊a det unistrukturelle ni-
veau er der skabt simple forbindelser mellem nogle af brudstykkerne. Den simple
strukturdannelse svarer til forst̊aelsesniveauet p̊a figur 1, da der med de simple
forbindelser skabes en begyndende indsigt i de teoretiske brudstykker s̊aledes, at
eleven kan beskrive og redegøre for den nye viden. P̊a det multistrukturelle niveau
er der skabt en forbindelse mellem alle brudstykker dog uden, at betydningen af
forbindelserne er gjort eksplicitte og har skabt en helhed. Dette svarer til anven-
delsesniveauet, hvor de sammenhænge, der er skabt, kan anvendes til at løse nye
simple opgaver, uden eleven dog er i stand til at analysere fulde sammenhæn-
ge. Relationsniveauet er netop, der hvor eleven bliver bevidst om brudstykkernes
fulde forbindelser og bliver i stand til at værdsætte teorien som en helhed. Med
teoriens helhed bliver det muligt at analysere den og til fulde anvende den i nye
sammenhænge indenfor teorien. Dette svarer til analyse og måske syntese niveau-
et i Blooms taksonomi. Endelig er eleven i stand til p̊a det udvidede abstrakte
niveau at placere teorien i en større sammenhæng, dvs. er i stand til at lave en
perspektivering af teorien (Biggs & Tang, 2007, s. 77-80), hvilket svarer til vur-
deringsniveauet p̊a figur 1.

1 Oversat til dansk: strukturen af de observerede lærings resultater.
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Med ovenst̊aende korte argumentation for sammenhængen mellem SOLO-takso-
nomien og Blooms taksonomi har man dannet basis for en fælles vurdering af
de taksonomiske niveauer i problemformuleringerne og til dels besvarelserne. Der
vendes som sagt tilbage til dette i afsnit 5.3. Det skal dog bemærkes, at forskel-
len p̊a Blooms taksonomi og SOLO-taksonomien er, at Blooms taksonomi ikke
er baseret p̊a studiet af elevers læring, s̊adan som SOLO er [...](Biggs & Tang,
2007, s. 80).
Et eksempel p̊a angivelsen af taksonomisk niveau er, n̊ar der i problemformule-
ringen ønskes en redegørelse for en matematisk teoris grundlæggende begreber.
Da m̊a man som udgangspunkt befinde sig p̊a begge taksonomiers grundniveau,
da denne opgave kan besvares med en beskrivelse af de enkelte brudstykker af
teorien uden, at der som s̊adan skabes en forbindelse mellem disse.
Et eksempel, der g̊ar igen i flere besvarelser er kryptologiens grundbegreber, der
listes i form af en præsentation af terminologien, jf afsnit 6.6.3. Naturligvis kan
et s̊adan spørgsmål ogs̊a besvares p̊a et højere niveau, hvor de enkelte begreber
sættes i forhold til hinanden og med konkrete eksempler p̊a deres relation. En
s̊adan besvarelse vil klart ligge højere p̊a SOLO-taksonomiens niveuaer. Ligele-
des i Blooms taksonomi, hvor besvarelsen ville placere sig p̊a anvendelsesniveauet,
netop ved inddragelsen af eksempler p̊a forbindelsen mellem de enkelte begreber.
I analysen af besvarelserne er der som sagt taget udgangspunkt i Blooms takso-
nomi.
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3 Matematik og historie

For at kunne analysere studieretningsprojekterne i matematik og historie, hvorom
der fra STX bekendtgørelsen stilles krav om tværfaglige krav i problemformule-
ringerne, jf. afsnit 2.2, er man nødt til at have identificeret denne tværfaglighed
mellem gymnasiefagene matematik og historie.

Der er allerede skrevet projekter om tværfagligheden mellem matematik og histo-
rie i forbindelse med studieretningsprojekterne, jf. (Christensen, 2008) og (Jen-
sen, 2008). Christensen og Jensen har udarbejdet den teoretiske del af projekterne
sammen, hvorfor der i det følgende blot refereres til (Jensen, 2008).
Begge projekter analyserer studieretningsprojekter i matematik og historie fra
skole̊aret ’07/’08, hvilke er samme genstandsomr̊ade som dette speciale undersøger.
Udgangspunktet for de to projekter er imidlertid teorien om og en undersøgelse
af studieretningsprojekternes tværfaglighedsbegreber. Tværfaglighedsbegreberne
handler om flerfaglighed, støttefaglighed, m.fl. (Jensen, 2008, s. 21). Tværfaglighe-
derne kobles til matematikfaget, og der defineres ud fra dette tværfaglighedstyper
til brug i analysen af studieretningsprojekterne (Jensen, 2008, s. 39-51). I kon-
klussionen lyder det, at der er en væsentlig overrepræsentation af parallelforløb og
formel flerfaglighed, og at samspillet mellem fagene kan fremmes ved at udvikle
brugen af historisk redegørelse, historisk matematisk kildelæsning og perspekti-
vering (Jensen, 2008, s. 161). Umiddelbart stilles, der ikke spørgsmålstegn ved,
hvorvidt matematik og historie som gymnasiefag har et reelt samspil.
I de to nævnte projekter ligger fokus p̊a tværfaglighedsbegrebet, hvor dette spe-
ciale fokuserer p̊a hvilket mono- og tværfagligt indhold, der kan identificeres i
besvarelserne – om der findes en mulighed for et reelt samspil mellem matema-
tik og historie. Indholdet af besvarelserne vil blive identificeret vha. begrebet
prakseologi, der er en del af den antropologiske teorie for didaktik. Teorien og
begreberne vil blive præsenteret i kapitel 4. I dette kapitel præsenteres matema-
tik og historie som videnskabsfag og gymnasiefag samt det tværfaglige samspil
imellem dem.

Det historiske aspekt har længe været en del af matematikundervisningen i gym-
nasiet, jf. tidligere bekendtgørelser. Inddragelsen af det historiske aspekt i mate-
matikundervisningen er desuden kendt i udlandet og ikke særegent for det danske
gymnasium.
Omvendt er det ikke almindeligt at inddrage matematik i historieundervisningen,
og et samarbejde, der vægter de to fag ligeligt er noget nyt – ogs̊a i det danske
gymnasium.
For at kunne sige noget om de muligheder, der findes for et tværfagligt samspil
mellem de to fag, er det nødvendigt at g̊a tilbage til videnskabsfagene mate-
matik og historie for at finde elementer, der kombinerer de to fag, da det er
videnskabsfagene, der primært danner basis for gymnasiefagene. Overgangen fra
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videnskabsfag til gymnasiefag er mere formelt beskrevet ved begrebet den di-
daktiske transposition, som vil blive beskrevet nærmere i det følgende afsnit 3.1.
Herefter præsenteres hhv. matematik og historie og derefter mulige typer af tvær-
faglige samspil. Til sidst i afsnit 3.5 vil det tværfaglige samspil mellem matematik
og historie i gymnasiet blive præsenteret.
For at tydeliggøre, hvorn̊ar der tales om videnskabsfagene og gymnasiefagene,
betegnes gymnasiefaget matematik som gmat og vmat for videnskabsfaget. Til-
svarende for historie skrives ghist og vhist.

3.1 Den didaktiske transposition

Som sagt beskriver den didaktiske transposition den forandring eller omformning,
viden gennemg̊ar fra videnskabsfaget til lært viden hos eleven.
For at kunne genkende eller bare identificere det tværfaglige samspil mellem ma-
tematik og historie i gymnasiet, er man nødt til at undersøge den rekonstruktion,
som den faglige viden er underg̊aet, inden den fik den form, den har i undervis-
ningen. Som Bosch siger om matematikundervisningen: Hvis vi ønsker at forst̊a
[...] hvilken slags matematisk aktivitet, der foreg̊ar i skolen, er vi nødt til at kende
de andre typer af matematisk aktivitet, der motiverer og retfærdiggør undervis-
ningen og læringen af det første(Bosch, 2005, s. 3). Det er alts̊a vigtigt at vide,
hvad der ligger til grund for den undervisning, der foreg̊ar i gymnasiefagene, hvil-
ket i vid udstrækning er videnskabsfagene og deres anvendelser. Dette gælder
ogs̊a for processen fra vmat til gmat og tilsvarende for historie, da den didaktiske
transposition for det tværfaglige samspil må befinde sig midt imellem de to fags
transpositioner.
Skal studieretningsprojekterne ses i lyset af dette, er man nødt til at g̊a tilbage
til videnskabsfagene og deres anvendelser og undersøge om og hvor, der findes
samspil mellem vmat og vhist. Den viden man f̊ar her igennem, skal benyttes
til at formulere de mulige samspil, der eksisterer mellem de to fag. Muligheder-
ne undersøges nærmere og formuleres helt konkret i afsnitene 3.4.1, 3.4.2 og 3.4.3.

Figur 3 viser en model over den didaktiske transposition, og viser hvordan viden
starter som en viden i videnskabsfaget, der er en del af den producerende institu-
tion. Universiteterne er dog ikke eneste producerende institutioner; erhvervslivet
kan være den producerende institution. Andre fag som fx fysik har op igennem
historien i høj grad været producerende institution for matematik.
Ud fra den videnskabelige viden fastsætter uddannelsessystemet nogle retnings-
linjer for, hvordan der skal undervises i den viden. Det vil sige, hvilke elementer
eleverne i gymnasiet skal stifte bekendtskab med under deres uddannelse. Dette
kommer til udtryk i kernestoffet og de faglige mål, som bl.a er beskrevet i afsnit
2.3, og uddybes i afsnit 3.2.2.
Ud fra de retningslinjer, der angives fra officiel side, vil læreren undervise i en
konkret viden i klasselokalet, og denne viden vil give anledning til den viden,
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Fig. 3: Den didaktiske transposistion (Bosch, 2005)

eleven opn̊ar om emnet ud fra den modtagne undervisning. Det, der definerer
gymansiefaget, er den viden, der fastsættes fra officiel side i uddannelsessyste-
met og den viden, læreren underviser i. Referencemodellen vendes der tilbage til
om lidt. Først gennemg̊as et eksempel i form af integralregningens transformation.

Integralregning starter p̊a universitetet som mål- og integralteori, hvilket er et
selvstændigt omr̊ade eller teoriramme, der arbejdes og forskes i inden for mate-
matikken. Integralet er her ikke entydigt, og man taler fx om b̊ade Riemann og
Lesbeque integralet.
Som sagt er den viden, uddannelsessystemet fastsætter, at der skal undervi-
ses i, givet ved de faglige mål og kernestoffet, der for integralteoriens vedkom-
mende handler om, at eleverne skal kunne anvende forskellige fortolkninger af
stamfunktion og forskellige metoder til løsning af differentialligninger (STX be-
kendtgørelsen, 2008d). Integralteorien bliver alts̊a her sl̊aet sammen med teorien
om differentialligninger. Integralteorien i kernestoffet st̊ar beskrevet som væren-
de: Stamfunktion for de elementære funktioner, ubestemte og bestemte integraler,
regneregler for integration af f + g, f − g og k · f samt integration ved substitu-
tion, bevis for sammenhæng mellem areal- og stamfunktion, rumfang af omdrej-
ningslegemer (STX bekendtgørelsen, 2008d). Der er her alene tale om Riemann-
integralet, og man beskæftiger sig ikke med eksistensen af andre integraltyper.
I tilfældet med integralregningen vil den viden, uddannelsessystemet fastsætter,
at der skal undervises i, i store træk være lig den, der faktisk gennemg̊as i under-
visningen. Den vil dog ganske givet blive præsenteret p̊a varierende vis i forskellige
klasseværelser. Dette gør sig i øvrigt gældende for de fleste emner i matematikun-
dervisningen. De m̊al, der ikke handler om konkrete matematiske kompetencer,
som at demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den histo-
riske, videnskabelige og kulturelle udvikling og demonstrere viden om matematik-
anvendelse inden for udvalgte omr̊ader (STX bekendtgørelsen, 2008d) – er det i
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højere grad op til læreren, hvad der undervises i.
Den viden, der eksisterer om integralregning hos den enkelte elev, er oplagt indivi-
duel, men for nogle elever vil den viden være domineret af udsagnet ’at integrere
er det omvendte af at differentiere’, hvilket er langt fra mål- og integralteori-
en, som den arbejdes med p̊a universitetet. Der vil naturligvis ogs̊a være mange
eksempler p̊a elever, der har et meget mere nuanceret billede af, hvad integral-
regning dækker over.

Den epistemologiske forskningsmodel, der repræsenterer den referenceviden, som
hvert skridt i transpositionen holdes op imod, er et didaktisk analyseredskab.
Baggrunden for den didaktiske transposition er ønsket om en dybere forst̊aelse
af de mekanismer, der virker i undervisningen, og teorien er blevet til som en del
den antropologiske teori inden for didaktik (Bosch, 2005). For at forst̊a de meka-
nismer, et undervisningsforløb indeholder og de effekter, den for̊arsager, opstiller
man som udgangspunkt en referencemodel for, hvordan en given viden behandles
og omformes, n̊ar den g̊ar fra videnskabsfaget til viden hos den enkelte elev.
Man kan dog ikke opstille en fælles referencemodel for studieretningsprojekterne
og det generelle tværfaglige samspil mellem matematik og historie. Eksemplet
med integralregningen er end ikke præcist nok som referencemodel for undervis-
ningen i integral- og differentialregning. Referencemodellen skal beskrive præcis
den viden, et undervisningsforløb rummer. I forhold til studieretningsprojekterne
betyder det, at man bør opstille en referencemodel for hvert enkelt projekt ud
fra forestillingerne om de mulige udfald af problemformuleringen. For at analyse-
re besvarelserne i forhold til de mekanismer og effekter, problemformuleringerne
giver mulighed for, bør man lave en a priori analyse af problemformuleringerne,
hvilket der vendes tilbage til i afsnit 5.1. Først skal transformationen af tværfag-
ligheden mellem videnskabsfagene til gymnasiefagene præciseres.

Den store forskel p̊a universitetsviden og den viden, der undervises i i gymna-
siet, er netop en vigtig pointe ved den didaktiske transposition. Teorien er det,
man kalder en ’institutions teori’, hvilket bl.a. betyder, at man bør sammenholde
viden med den institution, hvor vidensmængden hører hjemme. Det nytter ikke
noget at betragte og bedømme gymnasiets integralregning med målestokken fra
universitetet, da dette kun vil give et forvrænget billede af, hvad der er rimeligt
at beskæftige sig med i gymnasiet.
Denne pointe bliver vigtig, n̊ar der senere argumenteres for typerne af tvær-
faglighed mellem matematik og historie, og hvordan disse tager sig ud hhv. p̊a
universitetet som en producerende institution og gymnasiet som ungdomsuddan-
nelsesinstitution.
Der er nu redegjort for, at det er nødvendigt at beskrive vmat og vhist for at
kunne sige noget om de muligheder, der eksisterer for tværfagligt samarbejde
mellem gymnasiefagene. Først karakteriseres faget matematik.



3 Matematik og historie 27

3.2 Matematik

For at f̊a formuleret den didaktiske transposition for det tværfaglige samspil be-
skrives først matematik som hhv. videnskabsfag og gymnasiefag. Disse beskri-
velser skal bruges til at pege p̊a mulighederne for samspil mellem de to i viden-
skabsfaget, og hvordan disse kan se ud i gymnasiefaget, dvs. opstillingen af den
didaktiske transposition for det tværfaglige samspil.
I dette afsnit præsenteres matematik dels som videnskabsfag og dels som gym-
nasiefag. Karakteristikken af videnskabsfaget vil ske ved præsentation af fagets
metode og dets genstandsomr̊ade. I forlængelse heraf karakteriseres gmat med
udgangspunkt i STX bekendtgørelsen. Efter præsentationen af matematik følger
en tilsvarende præsentation af vhist og ghist.

3.2.1 Matematik som videnskabsfag

Udgangspunktet for karakteristikken af vmat er fagets metode forst̊aet som den
aksiomatisk-deduktive metode, da i modsætning til mange andre naturviden-
skabsfag er matematik [...] karakteriseret ved sin metode (Lützen & Kiming,
2008). Ud over metoden vil centrale begreber i beskrivelsen af metoden blive
uddybet, s̊a som forskellige bevistyper og slutningsmåder. Endeligt vil vmats
genstandsomr̊ade blive beskrevet helt kort.

Den aksiomatisk-deduktive metode.
Den aksiomatisk-deduktive metode kendetegner arbejdsformen i forskningen s̊avel
som i undervisningsmaterialet ved universiteterne og dermed matematikkens ar-
bejdsform mere generelt.
Metoden dækker over, at man viser sandheden af en matematisk sætning ved at
deducere resultatet fra sætninger, der tidligere er vist sande. Det vil sige, man p̊a
stringent vis vha. nogle slutningsregler kan udlede nye resultater fra tidligere. De
tidligere sætninger er igen vist p̊a baggrund af endnu tidligere sætninger, og det
er klart, at man må have et udgangspunkt at vise disse sætninger fra. Udgangs-
punktet er sætninger, som man ikke kræver beviser for, men som man postulerer
(Lützen & Kiming, 2008), og disse sætninger kaldes aksiomer. Sammen med slut-
ningsreglerne udgør aksiomerne matematikkens grundlag. Diskussionen omkring
matematikkens grundlag er ikke slut, men store dele er alment accepteret, og det
er disse dele, der er lagt vægt p̊a i denne karakteristik af vmat og vmats metode.
Euklids Elementer fra før vor tidsregning er det første eksempel p̊a en aksiomatisk-
deduktiv opbygning af matematikken, og værket fungerede som forbillede for for-
muleringen af al matematik frem til 1850’erne (Lützen & Kiming, 2008, s. 25).
Kort sagt best̊ar vmats metode i at deducere sande resultater fra tidligere sande
resultater og aksiomerne. I denne proces indg̊ar begreber som slutningsregler og
beviser af forskellig type. Foruden slutningsregler, aksiomer og bevistyper bygger
matematikken p̊a forskellige definitioner, hvilket der vendes tilbage til senere i
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dette afsnit. For at f̊a et mere præcist billede af vmats metode præsenteres disse
begreber kort.

Beviser og slutningsregler
Starter man med at se p̊a slutningsreglerne, s̊a er nogle af de gyldige slutnings-
regler logikkens s̊asom: Modus tollens, disjunkt syllogisme, hypotetisk syllogisme,
dilemma og den m̊aske mest kendte modus ponens :

Af (p⇒ q ∧ p) kan q sluttes

(Lützen & Kiming, 2008). Med slutningsreglerne deducerer man fra et resultat til
det næste. Aksiomerne er som sagt nogle sætninger, der postuleres. Et klassisk
eksempel er Zermelo-Fraenkels aksiomssystem med udvalgsaksiomet. Aksioms-
systemet bygger p̊a synspunktet, at alt er mængder, og alle sammenhænge kan
udtrykkes ved tilhørerrelationen (Topsøe, 2002). Det ligger dog ud over rammerne
for dette speciale at komme nærmere ind p̊a aksiomerne, og hvordan de danner
grundlaget for vmat.
Foruden aksiomerne er der ogs̊a en anden type sætning, der ikke bevises, defini-
tionerne, der fortæller, hvad ord eller tegn betyder (Lützen & Kiming, 2008). Der
vendes tilbage til definitionerne sidst i dette afsnit.
Beviserne er alts̊a en sammensætning af udsagn, der kan være aksiomer, defini-
tioner eller tidligere viste sætninger, der sammenkobles vha. slutningsreglerne.
Denne umiddelbare beskrivelse af et bevis kalder man ogs̊a for et direkte bevis.
Et eksempel p̊a dette kan være sætning 3.1, der er en modificieret udgave af et
resultat fra (Thue Poulsen, 2001):

Sætning 3.1. Hvis n ∈ N er et positivt helt tal og n er ulige, s̊a er n2 ulige.

Bevis. Lad n ∈ N er ulige, da kan n skrives som p̊a formen n = 2m− 1 for et tal
m ∈ N, og s̊a er n2 = 4m2 − 4m+ 1 = 4(m2 −m) + 1, som er ulige.

Det bemærkes, at man starter med at antage, at hypotesen er sand og, at man
alene udnytter egenskaberne ved de naturlige tal.
Man kan ogs̊a bevise sætninger ved modeksempler, bevis ved kontraponering eller
ved modstrid. Ved modeksempler viser man, at det udsagn, en sætning kommer
med, ikke er sandt ved at finde et enkelt tilfælde, hvor udsagnet ikke gælder.
Et eksempel er udsagnet; for alle naturlige tal n er n2 > n, hvilket afvises med
modeksemplet 12 > 1, der er falsk (Lützen & Kiming, 2008). Da sætninger ofte
er opbygget som ’hvis ... s̊a ...’, alts̊a p̊a formen p⇒ q (Lützen & Kiming, 2008),
kan man vise sætninger ved at kontraponere udsagnet, dvs. negere det s̊aledes,
at man i stedet viser ¬q ⇒ ¬p, og beviset forløber her fra som direkte bevis.
Ved modstridsbeviset antager man, negeringen af q er sand og viser, hvordan
dette fører til en modstrid, hvilket svarer til at vise, at ¬q ⇒ (p∧¬p) (Lützen &
Kiming, 2008).
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Endelig kan beviser være delt op i flere tilfælde. Da er der enten flere muligheder
for, hvad udgangspunktet dækker over, eller flere muligheder for, hvad det skal
medføre. De enkelte dele vises vha. de allerede nævnte bevisteknikker.
Endelig kan beviser være induktionsbeviser eller eksistens- og entydigheds-sæt-
ninger, men disse typer giver ikke yderligere til angivelsen af vmats metode, hvor-
for de ikke præsenteres nærmere her.
Forskningsprocessen tager ofte udgangspunkt i en formodning, der skal eftervises,
hvilken først forsøges bevist ved et direkte bevis, og lykkes det ikke, s̊a med viden
om det matematiske omr̊ade fra første forsøg, søges der efter modeksempler. Er
det heller ikke muligt at finde, forsøges formodningen vist ved kontraponering eller
modstridsbevis (Lützen & Kiming, 2008). Som med andre teknikker og metoder
er det individuelt, hvordan man griber en opgave an, hvorfor ovenst̊aende er en
meget generel beskrivelse, og man kan sagtens forestille sig, at en fremgangsmåde
giver inspiration til en af de tidligere, hvorfor man måske starter forfra igen med
et direkte bevis. Andre arbejder i en helt anderledes og strukturerer tilgangen til
et bevis p̊a en anden måde end den netop præsenterede.
Ofte vil den fremgangsmåde, man angriber en opgave med, være afhængig af den
institution, man har tilegnet sig sin viden, og man er p̊avirket af i sin behandling
af den viden. S̊aledes kan det for nogle være mest oplagt at angribe en sætning
med et modstridsbevis som det første.

Matematikkens genstandsomr̊ade
Vmats genstandsomr̊ade rummer mange elementer, der ikke umiddelbart er rele-
vante i forhold til analysen og det tværfaglige samspil, hvorfor der ikke her g̊as i
detalje med alle dele. Genstandsomr̊adet er selvsagt de elemtenter, som metoden
anvendes p̊a, og som det fremg̊ar af ovenst̊aende, er det i første omgang tidligere
viste sande sætninger, men som det blev bemærket, er udgangspunktet aksiomer
og definitioner, og dermed kan man sige, at vmats genstandsomr̊ade bl.a. er de
ord og tegn, som definitionerne siger noget om.
Eksempler p̊a de ord, definitionerne omhandler, er gruppe, undergruppe, legeme,
dellegeme, mængde, afbildninger, isomorfi, N, R og C. Definitioner kan dog ogs̊a
rumme sammensætningen af flere af de dele, der er listet ovenfor som fx definition
3.2.

Definition 3.2. (De komplekse tal) Lad der være givet en plan p og et sædvanligt
retvinklet koordinatsystem i p. Mængden af vektorer i p betegnes C, elementerne
i C kaldes komplekse tal, og hvis z ∈ C er det komplekse tal (alts̊a vektoren) med
koordinaterne (x, y), skriver vi ogs̊a z = (x, y) (Thue Poulsen, 2001, s. 17).

Som definition 3.2 viser, er der flere ord og begreber, der skal være givet me-
ning til, før definitionen giver mening. Det er eksempelvis en plan, sædvanlig
retvinklet koordinatsystem, vektorer, mængder, elementer og koordinater. Gen-
standsomr̊adet er alts̊a de udsagn, som sætningerne giver og de elementer, de
bygger p̊a i form af aksiomer og definitioner.
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Som det vil fremg̊a af afsnit 3.3.1, er der stor forskel p̊a vmat og vhist – b̊ade hvad
ang̊ar metode og genstandsomr̊ade, men inden disse dele beskrives for historie,
præsenteres gmat i afsnit 3.2.2.

3.2.2 Matematik ifølge bekendtgørelsen

I forsøget p̊a at lave en tilsvarende karakteristik af gmat tages der udgangspunkt
i STX bekendtgørelsen for matematik med de faglige mål og kernestoffet, som
holdes op mod metode og genstandsomr̊ade for vmat.
Man kan sige, at kernestoffet er den del af vmats genstandsomr̊ade, som gmat skal
behandle, og eleverne skal opn̊a et kendskab til. Kernestoffet er fx Q, R og begre-
bet f(x), karakteristiske egenskaber ved følgende elementære funktioner: lineære
funktioner, polynomier [...] (STX bekendtgørelsen, 2008d). De forskellige tallege-
mer samt funktionsbegebet er netop ogs̊a en del af vmats genstandsomr̊ade. Som
beskrevet i afsnit 3.1, vil kernestoffet udgøre en delmængde af vmats genstands-
omr̊ade. Dog vil det som oftest være anderledes beskrevet, da genstandsomr̊adet
har underg̊aet den didaktiske transposition.

P̊a tilsvarende vis kan man sammenligne vmats metode med STX bekendtgørelsens
faglige mål. Et eksempel p̊a et fagligt mål er at redegøre for matematiske ræson-
nementer og beviser samt deduktive sider ved opbygningen af matematisk teori
(STX bekendtgørelsen, 2008d), hvilket netop handler om, at eleverne skal vide,
hvordan matematikken er opbygget vha. den aksiomatisk-deduktive metode. Det
kræves dog ikke, at eleverne selv skal være i stand til at producere beviser efter
denne metode. Igen skyldes denne formulering, at metoden nu er gengivet, s̊a den
passer til den institution, den skal anvendes i, jf. den didaktiske transposition.
De faglige m̊al for gmat rummer desuden anvendelsen af symbolsprog, statistiske
modeller og løsning af geometriske problemer, hvilke ikke som s̊adan er en del
af vmats metode, men det er del af de resultater, man kommer i besiddelse af
gennem brugen af vmats metode. Man kan sige at gmats metode(r) formuleres
mere konkret.
Der er dog ogs̊a dele af de faglige mål, som ikke umiddelbart har direkte forbin-
delse til vmats metode, og det er, at eleverne skal kunne demonstrere viden om
matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturel-
le udvikling (STX bekendtgørelsen, 2008d). Man kan sige at dette m̊al handler
om det, man skal vide om matematik, hvor vmats metode og genstandsomr̊ade
handler om det, man skal kunne i eller med matematik.
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3.3 Historie

I dette afsnit præsenteres først vhist ved dets genstandsomr̊ade og en kort beskri-
velse af fagets metoder. Ud fra bekendtgørelsen ses der nærmere p̊a, hvordan ghist
beskrives i forhold til videnskabsfaget. Denne præsentation af historie skulle, som
sagt i afsnit 3.2, gerne gøre det muligt at samle tr̊adene fra matematik og historie
til at sige noget om mulighederne for et tværfagligt samarbejde i gymnasiet.

3.3.1 Historie som videnskabsfag

I forsøget p̊a at karakterisere historiefaget, tager jeg udgangspunkt i videnskabs-
faget og hvordan, det bedriver sin forskning. Da videnskaber netop er defineret
ved sine metoder (Egaa Kristensen, 2007, s. 9), er udgangspunktet for karakte-
ristikken en præsentation af historisk metode, som den er beskrevet i dag ved
SAXO-Instituttet, afdeling for Historie ved Københavns Universitet, hvor Egaa
Kristensen underviser i fagets metode.

Historieforskningens arbejdsform
Historieforskningens metode er illustreret ved figur 4, og i det følgende vil pro-
cessen blive gennemg̊aet.
Udgangspunktet for historisk forskning er forh̊andsteorien, dvs. den idé, forske-
ren starter med at have om, hvilke historiske sammenhænge, der vil dukke op
under forskningsarbejdet. Der gælder ligefrem, at forskningsprocessen forudsæt-
ter en forh̊andsteori om det emne, historikeren ønsker at studere (Egaa Kristen-
sen, 2007, s. 52). Dette skyldes, at med forh̊andsteorien stiller historikeren sine
forskningsspørgsmål, dvs. forh̊andsteorien er styrende for erkendelsesinteressen,
og med udgangspunkt i erkendelsesinteressen og forskningsspørgsmålene vælger
historikeren sine kilder. Ophavssituationen for kilderne er afgørende for udvæl-
gelsen, og ophavssituationen fastlægges ud fra en hypotese om den sammenhæng,
kilden udspringer fra. Hypotesen stammer fra forh̊andsteorien.
Ophavssituationen danner desuden udgangspunktet for kildeidentifikationen og
fortolkningen af den enkelte kilde, som videre danner en basis for historikerens
slutning til datidens virkelighed – en virkelighed, der eksisterer p̊a baggrund af
historikerens hypotese om den. Slutningen til virkeligheden danner basis for ny
erkendelse, der igen leder til foreløbig historisk teori.
Hypotesedannelse er afgørende for forskningsprocessen og som Egaa Kristen-
sen skriver: Hypotesedannelsen starter samtidig med forskningsprocessen. Derfor
er hypotesedannelsen en integreret del af forskningsprocessen (Egaa Kristensen,
2007, s. 53). Processen er dog sjældent s̊a enkel som skitseret ovenfor, da den
nye erkendelse vil føre til en ny hypotese og dermed nye forskningspørgsmål, nye
kilder – og s̊a kører forskningsprocessen forfra.
Der er en række ligheder mellem historieforskning og naturvidenskabelig forskning
som at opstille en hypotese, teste den og endeligt danne teori om virkeligheden.
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Fig. 4: Historieforskningens metode (Egaa Kristensen, 2007).

Egaa Kristensen pointerer da ogs̊a flere gange, at historieforskningen fører til te-
orier om datidens virkelighed og finder ikke endegyldige sandheder om, hvad der
faktisk er foreg̊aet.

Som figur 4 angiver, er metode definerende for b̊ade tolkningen af kilderne og
slutningen til datidens virkelighed. Det skal bemærkes, at metode ikke blot skal
forst̊as som kildekritik i klassisk forstand, hvor man stiller spørgsmålene: Hvorfra
har forfatteren den viden, han meddeler? og kan man stole p̊a det, han meddeler?
(Egaa Kristensen, 2007, s. 27). Man er ogs̊a nødt til at stille spørgsm̊alet, Hvad
skete der i virkeligheden? (Egaa Kristensen, 2007), hvilket netop handler om at
drage slutninger til virkeligheden ud fra historiens kilder. Der ses derfor nærmere
p̊a slutningsmåder og dermed vhists metode i det næste afsnit.
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Slutningsm̊ader og metoder
Som sagt er en del af historiefagets metode foruden kildekritikken den måde,
hvorp̊a man slutter til virkeligheden.
Den ene måde at slutte p̊a er ved slutning fra frembringelse, hvilket betyder at
slutte fra den foreliggende tekst tilbage til den handling, der frembragte den (Egaa
Kristensen, 2007, s. 127). Man bruger denne slutningsmåde til at sige, at n̊ar man
har et dokument fra en given episode, s̊a må episoden virkelig have fundet sted.
Det kan fx være en retssag, hvor sagsakterne eller domsafsigelsen stadig eksiste-
rer. P̊a denne måde er det muligt at slutte noget om datidens virkelighed.
En anden m̊ade at slutte p̊a er ved slutning fra beretning. Det vil sige slutte ud
fra, hvad forfatteren ønsker at meddele sin samtid om en given sag, og det er her
nødvendigt at se nærmere p̊a hvad forfatteren ønsker at meddele, hvad forfatteren
performativt forudsætter, regulære p̊astande om sagsforhold eller begivenheder og
endelig hvad forfatteren ikke nævner (Egaa Kristensen, 2007, s. 143). Det er intu-
itivt lettere at forst̊a, hvad denne slutningsmåde dækker over – en analyse af en
kildens budskab sammenholdt med historikerens viden om datidens virkelighed.
Dermed er måden stærkt knyttet til historikerens forh̊andsteori. Endelig kan man
slutte ved at kombinere de to ovennævnte måder.

Genstandsomr̊adet
Historiefagets genstandsomr̊ade er dets kilder, og det, der i historiefaget opfattes
som kilder, er tekster – eller sagt p̊a en anden måde, en kilde er enhver tekst, der
kan anvendes til at drage slutninger til den virkelighed, historikeren søger viden
om (Egaa Kristensen, 2007, s. 66). Det skal dog bemærkes, at det der gør en tekst
til en kilde, er historikerens erkendelsesinteresse, dvs. den funktion teksten f̊ar i og
med, historikeren vælger teksten, og med det formål at blive i stand til at slutte
noget om datidens virkelighed. Billeder og fysiske levn, i form af genstande og
bygninger, ligger uden for historiefaget, og tolkning af disse dele overlades til de
videnskaber, der beskæftiger sig med dette som fx billedkunsten og arkæologien.
Det skal bemærkes, at de tekster, der betragtes som kilder igen deles op efter, om
de opfattes som beretninger eller levn alt efter, hvordan de bruges i forskningen.
Dette betyder, at matematikkens gamle skrifter p̊a den ene side godt kan opfattes
som kilder i historiefaget, og s̊a alligevel vil tolkningen og slutningen til virkelig-
heden ofte kræve den indsigt, en matematiker besidder. Dermed falder historiske
matematiske tekster udenfor rammerne af, hvad en historisk kilde er.
Det er hermed klart, at de to videnskabsfag især adskiller sig p̊a deres respek-
tive genstandsomr̊ade, hvorimod selve forskningsprocessen med opstilling og af-
prøvning af hypoteser i forhold til allerede alment accepterede teorier er fælles
for dem begge. Selve metoderne er ogs̊a meget forskellige, og der er ikke umid-
delbare overlap og muligheder for meningsfyldt tværfaglighed, n̊ar man ser p̊a
videnskabsfagene.
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3.3.2 Historie ifølge bekendtgørelsen

For at f̊a et indtryk af, hvad ghist dækker over sammenlignet med skitseringen af
vhist tages der udgangspunkt i STX bekendtgørelsens beskrivelse af kernestoffet
og de faglige mål.
Med begreberne fra tidligere kan man sige, at kernestoffet beskriver, hvorfra man
bør hente de kilder, der skal behandles i undervisningen, og hvilke historiske fæ-
nomener, der skal belyses. Alts̊a udstikker kernestoffet retningslinjerne for fagets
genstandsomr̊ade. Et eksempel p̊a kernestoffets formulering er gengivet nedenfor:

1453-1776

• renæssancen

• reformationen

• oplysningstiden

• kulturmøder: koloniseringen (STX bekendtgørelsen, 2008c).

År 1453-1776 er en af de perioder, som mange af studieretningsprojekterne i ma-
tematik og historie falder ind under med overskrifter som netop Renæssancen,
Navigation og tildels Leibniz og Newton samt flere andre.
Kernestoffet i ghist er alene beskrevet ved en periode, hvorunder, der er listet
overskrifter som i det gengivne eksempel. Der er alts̊a ingen definition af kilder
eller hvilke undervisningsmaterialer, der kan eller skal inddrages i undervisningen.
Der er heller ingen formulerede begrænsninger ang̊aende, hvad der godkendes som
kilder – det er derimod op til underviserens vurdering.

De faglige m̊al giver et mere præcist billede af, hvad ghist-undervisningen bør
omfatte ved at angive, hvilke kompetencer eleverne skal opn̊a gennem de tre års
undervisning. Processen til opn̊aelse af historisk erkendelse er dog ikke længere
sat s̊a skarpt op som hos Egaa Kristensen, jf. figur 4. Der lægges fx større vægt
p̊a det diakrone perspektiv og, at eleverne kan danne en kronologisk rækkefølge
af det gennemg̊aede stof. Kronologien er nødvendig at gøre eksplicit i gymnasiet,
hvor det i videnskabsfaget er en integreret del af at opn̊a erkendelse og danne
historisk teori.
Et eksempel p̊a et konkret fagligt mål er, at eleverne skal blive i stand til at
analysere eksempler p̊a samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og
rum, hvilket i vhist kan være en del af fortolkning og slutning til virkeligheden ud
fra forskellige kilder. Man kan sige, at retningslinjerne for ghist er mere konkrete
i beskrivelsen af, hvordan man skal forholde sig til materialet, men med mindre
krav til, hvordan materialer skal gennemarbejdes – man skal ikke hele Egaa Kri-
stensens model igennem for hver enkel tekst.
Ghist anvender naturligvis ogs̊a andre materialer end kilder i Egaa Kristensens
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forstand. Materialet kan være lærerbøger, der har til formål at skabe det overblik,
bekendtgørelsen stiller krav om, og som giver eleverne mulighed for at have en
kontekst at placere de inddragede kilder i.
Det er hermed blevet tydeligt, at man ikke bruger samme målestok for ghist
og vhist, n̊ar man angiver genstandsomr̊ade og metode. Begge dele er derimod
stærkt afhængige af, hvilken institution man befinder sig i, som teorien om den
didaktiske transposition foreskriver.

I det følgende afsnit vil der blive givet eksempler p̊a samspillet mellem mate-
matik og historie, som de findes i videnskabsfagene, og hvordan de tilsvarende
samspil kan tage sig ud i gymnasieundervisningen. De eskempler, der undersøges,
er matematikkens historie, historiens matematik og matematisk modellering af
historisk fænomen, da disse kategorier er dem, der er identificeret i besvarelserne,
og de er dækkende for det mulige samspil mellem matematik og historie.

3.4 Tværfaglighedstyperne

Udgangspunktet for kategoriseringen er tesen om, at b̊ade vmat og vhist er defi-
neret ved deres respektive metoder, jf. (Lützen & Kiming, 2008) samt (Egaa Kri-
stensen, 2007). Med dette udgangspunkt kan matematikkens historie beskrives
som det videnskabsfag, der analyserer vmats genstandsomr̊ade, i form af gamle
matematiktekster, med b̊ade vhists og vmats metode, hvilket der bliver redegjort
for i afsnit 3.4.1. P̊a tilsvarende vis karakteriseres historiens matematik som det
videnskabsfag, der anvender vhists metode p̊a vmats genstandsomr̊ade samt tek-
ster om matematikken og matematikerne. Dette uddybes i afsnit 3.4.2. Endelig
karakteriseres matematisk modellering af historisk fænomen som det videnskabs-
fag, der anvender vmats metode p̊a vhists genstandsomr̊ade, hvilket beskrives i
afsnit 3.4.3.

3.4.1 Matematikkens historie

Matematikkens historie er det umiddelbare udgangspunkt, n̊ar man skal pege p̊a
et tværfagligt samarbejde mellem matematik og historie. Årsagen er utvivlsomt,
at det er en disciplin, mange stifter bekendtskab med som en del af matematikstu-
diet ved Københavns Universitet. Desuden er det den kategori, der lægges vægt p̊a
i litteraturen, n̊ar det historiske perspektiv inddrages i matematikundervisningen.

Matematikkens historie dækker som sagt over den videnskab, der har matema-
tikken som genstandsomr̊ade, og anvender historiefagets metoder, n̊ar det drager
sine slutninger og danner teorier om datidens matematiske virkelighed2. Væsent-
ligt er det at pointere, at vhist metode ikke er tilstrækkelig. Man er ogs̊a nødt

2 Matematikken skal her forst̊as som matematisk litteratur op gennem tiden.
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til at kende til matematiks metode og genstandsomr̊ade, for at kunne analysere
teksternes indhold og slutte til datidens matematiske virkelighed.
Det væsentlige i matematikkens historie er alts̊a at forst̊a datidens matematiske
resultater ud fra det matematiske verdensbillede, man havde i datiden, hvilket
sker gennem vhist metode, jf. afsnit 3.3.1. Det kan naturligvis ogs̊a være relevant
at betragte et matematisk resultat i forhold til nutidens matematik, for at placere
resultatet i en kontekst, man kan forholde sig til, men dette er ikke målet med
matematikkens historie.
I matematikkens historie er det derfor nødvendigt med et vist kendskab til mate-
matikkens metoder, da fortolkningen af kildens matematiske budskab er central i
matematikkens historie, og der hvor den i væsentlig grad adskiller sig fra det, der
senere præsenteres som historiens matematik, jf. afsnit 3.4.2. Man kan sige, at
man med matematikkens historie ønsker at finde frem til datidens matematiske
metoder og sandheder ud fra nutidens historiske metode.

Matematikkens historie placeres i dette speciale som et emne under vmat med
henvisning til Egaa Kristensens samt Lützen & Kimings udsagn om, at videnska-
ber er defineret ved deres metoder, jf. afsnit 3.2.1 og 3.3.1. Da matematikkens
historie primært gør brug af vhists metode, placeres matematikkens historie som
en del af emnet videnskabshistorie, der placeres under vhist. Placeringen er vist
p̊a figur 5.
Placeringen kan naturligvis diskuteres, og denne diskussion udgør et institutions-
spørgsmål. Med den p̊astand menes, at placeringen af matematikkens historie i vi-
denskabsfagene ikke er ens fra universitet til universitet i Danmark. I København
er matematikkens historie som sagt placeret ved Institut for Matematiske Fag,
hvor det i Århus er placeret ved Institut for Videnskabshistorie, der har et tæt
samarbejde med Institut for Filosofi og Idéhistorie samme sted3.
Placeringen af matematikkens historie i dette speciale lægger sig hverken op af
Aarhus eller Københavns Universitet, men placeringen begrundes med identifika-
tionen af matematikkens histories metode og genstandsomr̊ade, der i hovedtræk
er vmats genstandsomr̊ade med primært brug af vhist metode og et godt kend-
skab til vmat. Hermed anerkendes det, at man skal om ikke være matematiker,
s̊a have en vis matematisk indsigt og viden for at bedrive matematikkens historie.

3 IVH er dog udsprunget fra Fysisk Institut ved Aarhus Universitet.
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Fig. 5: Matematikkens historie placeret i videnskabsfaget.

Matematikkens historie i gmat
En af dem, der har inddraget historien for at belyse flere aspekter af matemati-
ske begreber er Christer Bergsten, der inddrager den historiske udvikling indenfor
matematikken i undervisningen i begrebet parabel4.
Bergsten mener, at ved at undervise i et begreb som parablen ud fra den histori-
ske udvikling, startende med de gamle grækere, f̊ar eleverne et helhedsbillede af
begrebet og en større indsigt i begrebet og dets tilknytning til andre begreber – fx
parablens tilknytning til højere grads polynomier (Bergsten, 2004). Bergsten blan-
der brugen af fx en historisk geometrisk repræsentation og moderne symbolsprog
for at lette indlæringen, hvilket matematikhistorikere og m̊aske ogs̊a historikere
vil stille sig kritisk overfor, da datidens repræsentationer ikke nødvendigvis bety-
der det samme som det, man i dag forst̊ar ved den moderne repræsentation.
Det er ifølge Bergsten vigtigt at se, hvordan udviklingen af et matematisk koncept
er en transformation eller forfining af den oprindelige repræsentation, og hvordan
denne proces giver anledning til nye begreber. Dette vil desuden demonstrere
visse repræsentationers historiske oprindelse, og dermed give en ny forst̊aelse for
konceptet (Bergsten, 2004). Gevinsten ved at inddrage matematikkens historie
i matematikundervisningen er alts̊a, at det giver eleverne en bredere viden om
de forskellige begreber og forh̊abentlig en dybere indsigt. Brug af matematikkens
historie p̊a denne måde vil dog for nogle være at misbruge den, da den bliver en
blanding af gamle og nye metoder og notationer. Den holdning vil blive uddybet
i næste afsnit.

Matematikkens historie kontra vmat
En af dem der p̊apeger, at måden, hvorp̊a Bergsten bruger matematikkens histo-
rie, ikke er korrekt i forhold til, hvad der forst̊as med matematikkens historie, er
Michael N Fried.
Ifølge Fried forholder det sig s̊adan, at giver man den samme historiske matema-
tiske tekst til en matematiker og en matematik historiker vil de gribe den an p̊a
grundlæggende forskellige måder. Matematikeren vil forsøge at finde frem til lo-

4 I denne forbindelse menes videnskabsfaget matematikkens historie og ikke ghist, da mate-
matikkens udvikling ikke er en del af ghist.
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gikken og det matematiske budskab, som vedkommende efterfølgende vil forsøge
at placere i den korrekte matematiske sammenhæng (Fried, 2007). Der er ikke
mere i teksten – resten er groft sagt fyld.
Matematikhistorikeren derimod fokuserer p̊a mere end blot logikken. Matema-
tikhistorikeren stiller spørgsm̊al til, hvilken kulturel og tidsmæssig sammenhæng
teksten er skrevet i, p̊a hvilken måde samt med hvilke af datidens matematiske
egenskaber og viden teksten er blevet til. Det er som udgangspunkt mindre vig-
tigt, i hvilken nutidig logisk kontekst teksten knytter sig. Kort sagt: netop det der
slører [indholdet] set fra matematikerens synspunkt, afslører set fra matematikhi-
storikerens synspunkt(Fried, 2007, s. 209). Der er alts̊a ikke enighed om, hvordan
man bør læse en matematikhistorisk tekst.
Konflikten skal dog ikke opfattes som en rivalisering. Det er alene et spørgsmål
om, at de to faggrupperinger har forskellige perspektiver p̊a det samme objekt.
Hælder man til det ene frem for det andet, ændres udbyttet af teksten. Man bør
alts̊a være bevidst om sine valg og fravalg, n̊ar man anvender en matematikhi-
storisk tekst, og dermed hvad målet er med at inddrage matematikkens historie
i undervisningen.

Der findes imidlertid måder, hvorp̊a de to faggrupperinger kan nærme sig hin-
anden i gmat. Forbindelsen skabes vha. Saussures lingvistiske teorier. Saussure
er grundlæggeren af semiotikken, og ifølge ham skal et betydningssystem, det
være sig et sprog eller matematikkens symboler, forst̊as som et historisk produkt
eller p̊a dets indhold (Fried, 2004). Fried konkluderer ud fra Suassures teorier,
at for at kende et tegnsystem skal man b̊ade kende de synkrone stadier og den
diakrone udvikling. Fried mener, at man med Suassure kan retfærdiggøre at se
p̊a en historisk matematik tekst fra et moderne matematisk perspektiv, hvis man
holder den historiske udvikling for øje. Dette kan give ny viden om og indsigt i
vores tegnsystem, matematikken (Fried, 2004). Det er med andre ord menings-
fyldt i undervisningssammenhæng at forst̊a en historisk matematisk tekst ud fra
et moderne perspektiv, s̊a længe dette ikke st̊ar alene, men sammenholdes med
matematikhistorikerens traditionelle tilgang til teksten.

Matematikkens historie i det danske gymnasium
N̊ar matematikkens historie inddrages i gmat-undervisningen, er det ofte som et
kuriosum, som fx n̊ar Carstensen og Frandsen giver de forskellige emner histo-
riske bemærkninger, se fx (Carstensen & Frandsen, 2005, s. 41). De historiske
bemærkninger giver et lille indblik i tidligere tiders matematik og evt. den be-
tydning, den har haft for samtiden. Dette er ofte udgangspunktet for at inddrage
matematikkens historie, hvilket bevirker, at emnet til tider bliver offer for en
kreativ udvælgelsesproces for at sikre en brugbarhed af emnet i forhold til de
emner og den moderne anvendelse, bekendtgørelsen kræver. Udvælgelsen fører
til en udvanding af matematikkens historie som disciplin, og den ender ofte med
at blive ahistorisk (Fried, 2004). Dette vil være en oplagt faldgrube i studieret-
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ningsprojekterne, hvis ikke der ligger nogle klare overvejelser bag hhv. gmats og
ghists rolle i de enkelte projekter. Problemet er ofte, at gmat-undervisningen fo-
kuserer p̊a og forst̊ar matematik ud fra moderne metoder, hvor matematikkens
historie prøver at frigøre sig fra moderne metoder. P̊a den anden side er der
intet krav om, at studieretningsprojekterne skal være rendyrkede eksempler p̊a
matematikkens historie, men derimod indeholde elementer af b̊ade gmat og ghist.

Frieds model for brug af matematikkens historie i undervisningen vil være det
oplagte bindeled mellem gmat og ghist i studieretningsprojekterne. Skal de to
fag danne en meningsfyldt helhed, skal eleven betragte gmat fra den historiske
periode, der er tale om i studieretningsprojektet, med de matematikhistoriske
briller, hvilket betyder, at se p̊a matematikken i forhold til datidens matemati-
ske virkelighed. Den tilgang til matematikken kan dækkes af det faglige mål for
gmat, der handler om at vurdere udviklingen af den p̊agældende gmat i forhold til
den samfundsmæssige, videnskabelige og kulturelle udvikling p̊a daværende tids-
punkt (STX bekendtgørelsen, 2008d). Dertil kommer en analyse af matematikken
i forhold til nutidens matematik, dvs. elevens gmat-viden fra den daglige under-
visning. P̊a denne måde f̊ar man med studieretningsprojektet opfyldt b̊ade nogle
faglige mål i gmat og ghist og dermed indarbejdes en tværfaglighed.
Ovenst̊aende præsentation af et muligt samspil mellem gmat og ghist begrænses
dog af det matematiske abstraktionsniveau, som gmat giver mulighed for. N̊ar
man længere op end Newton & Leibniz’ formulering af integral- og differential-
regningen, bliver det svært at vurdere betydningen af matematikkens udvikling
og bidrag til samfundet. Gmat giver ikke de nødvendige faglige forudsætninger.
Endelig vil dele af denne tværfaglighed formentlig falde ind under en anden ka-
tegori end matematikkens historie, nemlig den der i dette speciale betegnes hi-
storiens matematik, hvilken præsenteres i næste afsnit.

3.4.2 Historiens matematik

Historiens matematik karakteriseres kort sagt som de tilfælde, hvor vmat bliver
genstand for vhists metode uden inddragelse af nogen viden om vmats metode.
Denne gang er m̊alet dog ikke at danne en teori om datidens mateamtiske meto-
der, men derimod at danne historiske teorier om vmat og vmats p̊avirksning af
datidens virkelighed.
Dette er et udbredt tværfagligt element i gymnasiet og mange af de historiske
bemærkninger (Carstensen & Frandsen, 2005) kan siges at være af denne type.
Eksempler p̊a dette samspil mellem gmat og ghist kan fordeles p̊a følgende former:
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• Historien om en matematiker, et begreb, en teknik eller episode inden for
matematikkens udvikling.

• Matematik sammenholdt med udviklingen inden for samfund, videnskab
og kultur. Eksempler p̊a dette kan være talbegrebets betydning for handlen
eller geometriens betydning for søfart/navigation.

• Matematik som historisk forsknings objekt. Eksempler p̊a dette er mate-
matikuddannelsen eller kvinders rolle i matematik og naturvidenskab.

De elementer i projekterne, der er af karakteren ’historiens matematik’, er bio-
grafiske afsnit, redegørelser for personer eller begrebers betydning for historiens
udvikling, historiske begivenheders betydning for mulighederne for at dyrke ma-
tematikken. De nævnte elementer er som sagt de oftest forekommende typer, i
undervisningsmaterialet i gmat, men det er ikke en type man som s̊adan beskæf-
tiger sig med i litteraturen om gmat-undervisning.

Med de nævnte eksempler kan man mene, at der ikke er meget gmat i dem –
gmat er blevet objektet i ghists bearbejdning. Det giver derfor mening at betrag-
te historiens matematik som en del af faget ghist anvendt p̊a gmats objekter.
Denne karakteristik giver implicit, at i historiens matematik forsøger man at be-
skrive og analysere gmat ud fra de faglige mål, der formuleret for ghist ved fx
at analysere eksempler p̊a samspillet mellem materielle forhold og mentalitet og
dokumentere [...] sammenhænge mellem den nationale, regionale og globale ud-
vikling (STX bekendtgørelsen, 2008c).

Historiens matematik i forhold til vmat og vhist
Umiddelbart knytter historiens matematik sig til det, man kan kalde idéhistorie,
dvs. den del af historiefaget, hvor man beskæftiger sig med de tanker og idéer der
har præget den vestlige verdens historie fra antikken til i dag (Aarhus universitet,
2009).
Et eksempel p̊a matematikkens idéhistorie er Davis & Hersh’s Descartes’ Dream
- The World According to Mathematics (1986). Som titlen antyder, diskuterer de
matematiks indflydelse p̊a verden, og i særlig grad, den endnu større p̊avirkning,
matematikken vil have p̊a verden i takt med computerens overtagelse af daglige
aktiviteter og systematisering af administrative opgaver. Som en del af ’mate-
matisering’ af verden diskuterer de bl.a. tid og historie i forhold til matematik.
De er opmærksomme p̊a, hvordan matematikeren afviser tids betydning for ma-
tematikken, men hævder selv, at det er klart at skabelsen, diskussionen, brugen,
forst̊aelsen og fremmelsen af matematikken alt sammen foreg̊ar i tid (Davis &
Hersh, 1986). Man kan sagtens komme med historiske udsagn om matematikken,
og fordi man konstant forbedrer og justerer eksisterende strukturer, er matema-
tikken et stort sammenhængende fag, hvor det er relevant at se p̊a den historiske
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udvikling og tilknytningen til verden. De tager desuden diskussionen om, hvor-
vidt matematiske sandheder er uafhængige af tiden.

Et tilsvarende dansk eksempel er Mogens Niss’ Matematikken og Verden (Niss,
2001). Formålet med bogen er at vise, hvordan matematik er et fag som rummer
mangfoldige vitale forbindelser med verden, lige fra det daglige liv i samfundet
til de højeste og dybeste erkendelsesmæssige spørgsm̊al. Et fag der har en femtu-
sind̊arig historie, men tillige er et levende laboratorium [...] (Niss, 2001, s. 8).
Kort sagt handler bogen om hvad matematik er, kan og gør, og han siger videre,
at matematikken er intimt forbundet med vores forst̊aelse af verden og med in-
dretningen og udviklingen af samfundet (Niss, 2001, s. 15).
Ebbe Thue Poulsens kapitel, Matematikken og virkeligheden, forsøger netop p̊a
en ’historiens matematik-måde’ at redegøre for, hvodan matematik p̊avirker og
er en del af den virkelighed, vi lever i (Niss, 2001). Thue Poulsen gør dette ved at
redegøre for begrebet matematiske modeller til læg mand. Matematiks værdi som
et stærkt redskab demonstreres ved at lave forbindelser til virkeligheden og situ-
ationer alle kender. Et eksempel er opgaven, hvor mange gæster man kan placere
om et rektangulært bord af en given størrelse (Niss, 2001). Herefter diskuterer
Thue Poulsen den stadig større rolle, som matematik (modellering) har spillet i
samfundet siden den industrielle revolution. Desuden diskuteres matematikkens
anvendelse generelt, om den er opfundet eller opdaget, som sprog og om mate-
matik overhovedet har noget med virkeligheden at gøre. Man kan næsten sige, at
Thue Poulsens kapitel er historiens matematik om den type tværfagligt samspil,
der karakteriseres i afsnit 3.4.3 – matematisk modellering af historisk fænomen.
Der findes i denne bog ogs̊a kapitler af mere matematikhistorisk karakter, jf. de-
finitionen af dette i afsnit 3.4.1, som fx Jesper Lützens Geometrien og ølkrus – de
to revolutioner i matematikkens metodik og genstandsomr̊ade. Som titlen angiver
diskuteres matematikken som videnskabsfag, hvilket gøres vha. eksempler og ar-
gumenter hentet i matematikken, men analyseret for at danne teori om datidens
matematiske virkelighed, dvs. med vhists metode (Niss, 2001). Bogen igennem
refereres der til Euklids Elementer og Pythagoras’ sætning, og i nogle kapitler
til mange andre af matematikkens store historiske bidragydere. Dog ligger ho-
vedvægten ikke p̊a at redegøre for det matematiske, men at bruge historien om
de enkelte bidrag til at fortælle historien om matematikken samt matematikkens
bidrag til historien – og virkeligheden før og nu.
Niss beskriver selv de første fem kapitler som hovedsageligt [...] filosofiske, og
det er bl.a. det, historiens matematik handler om – den filosofiske diskussion om
matematikkens rolle i forhold til virkeligheden op gennem historien. Foruden den
rent historiske fortælling om, hvem gjorde hvad, hvorn̊ar og hvilken rolle, det
spillede i datidens virkelighed, uden nogen analyse af det matematiske indhold.
Figur 6 viser tværfaglighedens placering i videnskabsfaget.
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Fig. 6: Historiens matematik placeret i vhist.

3.4.3 Matematisk modellering af historisk fænomen

Den sidste kategori, der er identificeret for samspillet mellem matematik og hi-
storie, er som sagt matematisk modellering af et historisk fænomen.
Denne kategori har oplagt vhist som genstandsomr̊ade og vmat som metode. Ka-
tegorien er sjældent forekommende blandt titlerne p̊a studieretningsprojekterne
fra ’07/’08, og vil sandsynligvis heller ikke fylde meget blandt projekternes en-
kelte dele.
Matematisk modellering vil som oftest være statistiske modeller over datamateri-
ale, som i dette tilfælde vil komme fra historiefaget i form af kilder eller resultater
fra analysen af kilder.
Et eksempel p̊a en helt anden form for modellering er anvendelsen af spilteori
som model for analyse af Cubakrisen. En af besvarelserne af denne opgaveform
er analyseret i afsnit 6.8.
Denne type tværfaglighed er en del af vmat, og mere konkret matematisk mo-
dellering. Dog med den bemærkning, at matematisk modellering af historiske
fænomener udgør en forsvindende lille del af vmat, og som oftest vil det ligge
ind under modelleringen af fænomener fra økonomi eller samfundsvidenskab –
hvis den da eksisterer i den virkelige verden. Figur 7 viser tværfaglighedstypens
placering i videnskabsfagene.

 
Matematik 

Matematisk  
modellering  Mat. mod. af 

historiske 
begi‐
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Fig. 7: Placeringen af matematisk modellering af historiske fænomener indenfor
vmat.
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3.5 Det tværfaglige samspil i gymnasiet

P̊a figur 8 er samlet de tværfaglighedstyper, der er argumenteret for ligger i vhist,
og sammen med figur 7 fremg̊ar det, hvordan de tre kategorier for samspillet mel-
lem vmat og vhist er placeret i videnskabsfagene.

 

Historie 

Videnskabshistorie 

Hist. 
mat. 

Mat. 
hist. 

Fig. 8: Matematikkens historie og historiens matematik placeret i vhist.

Det skal bemærkes, at figurene ikke viser det rigtige størelsesforhold mellem de
enkelte elementer, men alene skitserer omr̊adernes placering i forhold til hinan-
den.
Der er nu argumenteret for det tværfaglige samspil mellem videnskabsfagene, og
i de forudg̊aende afsnit for, at der kan eksistere tilsvarende tværfaglige samspil
mellem gymnasiefagene. Alts̊a har man nu et billede af den didaktiske transposi-
tion for det tværfaglige samspil mellem matematik og historie. Transpositionen
vises p̊a figur 9.
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Matematik 

Historie 

Matematik 

Fig. 9: Den didaktiske transposition fra videnskabsfagene til gymnasiefagene.
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Spørgsmålet er bare, i hvilket omfang denne transposition rent praktisk lader sig
gøre. Der er ikke nogen klare retningslinjer for transpositionen fra videnskabs-
fag til uddannelsessystemet og videre til klasseværelset. Årsagen hertil er, at
det tværfaglige omr̊ade er snævert. Samtidig er der ikke noget i bekendtgørelsen
vedrørende den tværfaglige viden, der netop indg̊ar i de tværfaglige samspil, som
gymnasiereformen ligger op til. Det er alts̊a op til lærerne selv at st̊a for trans-
formationen af den viden, man beskæftiger sig med i de tre typer af tværfagligt
samspil i videnskabsfagene og til en brugbar viden i den tværfaglige del mellem
gmat og ghist.
Man kan stille sig selv det spørgsmål, i hvilket omfang er det muligt at bedrive
hhv. matematikkens historie, historiens matematik og matematisk modellering af
historiske fænomener i gymnasiet?
Starter man med matematikkens historie, s̊a er der elementer af denne, der giver
mening i gymnasieundervisningen, men det er tvivlsomt i hvilket omfang, elever-
ne har den matematiske viden, det kræver at sætte sig ind i datidens matematiske
metoder, hvilket er et grundlæggende vilk̊ar for at bedrive matematikkens histo-
rie. Det kan med kernestoffet og de faglige mål fra gmat være svært at forst̊a
Newtons fluxionsmetode, og den mere moderne vmat fra 1800 og frem. De nyere
dele af matematikken m̊a anses for at være uden for de fleste elevers rækkevide.
Med de ældre dele af matematikkens historie kan man derimod forestille sig, at
eleverne kan sammenligne datidens metoder med nutidens og dermed udvikle og
demonstrere en viden om datidens matematiske virkelighed.
Der er bedre muligheder inden for historiens matematik. Det kan være de samme
kilder man bruger i matematikkens historie som i historiens matematik, men ana-
lysemetoden er rent historiefagets. Der vil i det tværfaglige samspil i gymnasiet
være tale om ghists metoder og ikke videnskabsfagets.Tilsvarende vil de fleste
kilder, der anvendes til studieretningsprojekterne være af samme type som dem
fra ghist. Det betyder, at eleverne ikke læser udgaver af Newtons egne skrifter,
Principia, om og brugen af fluxionsmetoden, men vil finde deres viden i materiale
skrevet om emnet til eleverne p̊a gymnasieniveau eller et lidt højere niveau. Det
er desuden med til at sikre, at projekterne rummer elementer ud over fagenes
pensum.
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Type1 Matematikkens historie
Type2 Historiens matematik
Type3 Matematisk modellering af historisk fænomen

Tab. 1: Gengivelsen af tværfaglighedstyperne i resten af specialet

Med dette afsnit afsluttes præsentationen af genstandsomr̊adet for dette speciale,
dvs. beskrivelsen af projektformen, de berørte fag og det tværfaglige samspil
mellem dem. Som det næste præsenteres det teoretiske grundlag for den metode,
hvormed studieretningsprojekterne skal analyseres i kapitel 6. I det følgende vil
tværfaglighedstyperne blive gengivet ved betegnelserne, der er givet i tabel 1.
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4 Den antropologiske teori

Studieretningsprojekterne i matematik og historie er blevet præsenteret som pro-
jektform og ved deres faglige indhold og tværfaglige samspil. Dette speciale ana-
lyserer tværfaglige projekter, der skal inddrage monofaglige mål for gmat og ghist
samt nogle tværfaglige dele. Der er argumenteret for, at disse tværfaglige dele er af
type1, type2 eller type3. Det, der mangler for at kunne undersøge det tværfaglige
samspil mellem matematik og historie i studieretningsprojekterne, er et teoretisk
værktøj, der kan bruges til at beskrive og identificere de monofaglige s̊avel som de
tværfaglige elementer i studieretningsprojekterne. Som der argumentres nedenfor
tilbyder den antropologiske teori for didaktik (ATD) s̊adanne værktøjer. Der vil
under metodologien i kapitel 5 blive redegjort for, hvordan disse redskaber kan
bruges til at belyse det tværfaglige samspil i studieretningsprojekterne.

Som det er p̊apeget tidligere, s̊a er et af de steder, hvor fagene historie og mate-
matik teoretisk set kan n̊a hinanden p̊a en meningsfyldt m̊ade, der hvor man ser
p̊a matematikkens oprindelse og rolle i samfundet.
En af hovedteserne i ATD er, at i forbindelse med undervisning i matematik er
det ikke tilstrækkeligt at betragte matematikken i undervisningsmæssig sammen-
hæng, som den præsenteres i pensum og lærerplaner, men man er ogs̊a nødt til at
se p̊a matematikken i den sammenhæng, den bruges og p̊a skabelsen af matema-
tikken (Bosch et al., 2005, s 3), som det ogs̊a blev pointeret i forbindelse med den
didaktiske transposition i afsnit 3.1. Det vil sige, at det er vigtigt, at lærerne ind-
drager matematiks anvendelser og udvikling, n̊ar de planlægger og gennemfører
deres undervisning, og ikke bare præsenterer eleverne for begreber, teknikker og
teorier. Det er derfor relevant at se p̊a matematikkens historiske udvikling, n̊ar
man ser p̊a matematikken i lyset af ATD, og dermed giver det mening at betragte
studieretningsprojekterne, som netop knytter matematik og historie, ud fra det
perspektiv ATD tilbyder.
ATD bidrager med en generel epistemologisk model, der beskriver matematisk
viden vha. begrebet prakseologier. ATD betragter matematik som en menneskelig
aktivitet p̊a lige fod med al anden menneskelig aktivitet, i stedet for at betragte
matematikken som en konstruktion af et system af koncepter eller begreber.

4.1 Begrebet prakseologi

Generelt kan menneskelig aktivitet beskrives vha. begrebet prakseologi, og der-
med er det allerede givet, at en prakseologi ikke er en statisk størrelse, men noget
der udvikles over mange år. At hilse p̊a et andet menneske er en prakseologi,
der er udviklet gennem tiden. Hvordan den enkelte person udfører prakseologien,
afhænger af den kultur og det samfund, personen lever i, alts̊a hvilken tradition
personen er opvokset med.
Prakseologier best̊ar af en praksis- og en logos-del. Praksis handler om, hvor-
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dan man udfører prakseologien og logos handler om de ræsonnementer eller for-
nuftsovervejelser, der ligger bag prakseologien.
Praksis og logos er tæt forbundet, og et matematikhistorisk eksempel er de gamle
grækere, der aldrig fik udvidet deres talbegreb, p̊a trods af deres problem med
de inkommensurable størrelser. Deres logos kunne ikke følge med praksis. Dette
er en vigtig pointe om prakseologier; den praktiske del og logos er uadskillelige,
de er flettet ind i hinanden, s̊aledes at praksis [...] medfører logos, der til gengæld
bakker op om praksis (Chevallard, 2006, s. 3).
Dette betyder, at n̊ar man skal analysere en prakseologi, er det ikke nok at se p̊a,
hvordan den udføres, men man er ogs̊a nødt til at se p̊a med hvilken begrundelse,
for at f̊a den fulde indsigt i prakseologien og den sammenhæng, den knyttes til.
Dette gør sig gældende for alle typer af prakseologier, men i næste afsnit vil fokus
ligge p̊a de matematiske prakseologier.

4.1.1 Matematisk prakseologi

Ser man nærmere p̊a de matematiske prakseologier, s̊a rummer praksisdelen den
matematiske ’know-how’. Det vil sige, den rummer de typer af opgaver, T, der
knytter sig til prakseologien og de teknikker, τ , der skal til for at løse disse typer
af problemer.
Stiller man den konkrete opgave t, som fx kan være ’integrer x 7→ x · ex fra x = 5
til x = 9’, s̊a karakteriseres typen T, ofte ved verbet i den givne kontekst, hvil-
ket i ovenst̊aende eksempel er at integrere en konkret funktion for nogle givne
værdier. Alene det ’at integrere’ udgør ikke en type, men derimod en genre. An-
dre eksempler p̊a genrer er: differentier, ’vis at’, ’udtryk ved hjælp af... at’ eller
’beregn værdien af’. Med denne notation kan man sige, at man løser opgaven,
t, med en teknik, τ , relativ til opgavetypen T (Chevallard, 1999 s. 224f). Denne
fremstilling giver god mening, da det at integrere en konkret funktion trækker p̊a
nogle teknikker knyttet til den konkrete funktions type.
Ser man igen p̊a eksemplet med udtrykket x · ex, skal man for at løse opgaven
bruge de teknikker, der knytter sig til at integrere funktionstyperne x og ex samt
produktet af de to. Eksemplet viser, at der til tider skal flere teknikker til at løse
en hel opgave. S̊a lad P betegne den del af typen, der løses af teknikken τi, s̊a
har man, at P (τi) ⊆ T , n̊ar teknikkerne {τ1, . . . , τn}, hvor n ∈ N, løser typen T.
Jo mere avancerede opgaver der stilles, desto flere muligheder vil der findes for
kombination af teknikker til løsning af den givne opgave. Det vil dog ikke altid
være den mest rationelle løsning, der vælges ifølge Chevallard. Valget af teknik-
ker vil som tidligere nævnt være p̊avirket af den tradition, man er givet af de
uddannelsesinstitutioner, man har taget sin uddannelse ved (Chevallard, 1999).
Tilsammen udgør type og teknik den praktisk-tekniske blok og betegnes [T/τ ].
Se figur 10.
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Fig. 10: Figuren viser 4T-modellen, der skitserer en prakseologis sammensætning

Logosdelen er som sagt den del, der knytter sig til ræsonnementerne, og det vil i
forbindelse med matematik sige, at det er vidensdelen. Viden karakteriseres her
ved de matematiske teorier, Θ, og de teknologier, θ, der knytter sig til en given
prakseologi. Teknologier i denne sammenhæng skal dog ikke forst̊as som nor-
malsprogets brug af ordet. Teknologi dækker over diskursen, der omhandler de
teknikker, som knytter sig til den p̊agældende prakseologi (Bosch et al., 2005, s 5).
Teknologi, θ, dækker alts̊a over den måde, hvorp̊a man artikulerer de tilknyttede
teknikker til løsning af en given problemstilling. Med andre ord retfærdiggørelsen
af, at τ løser problemstillingen, og en begrundelse for, at τ er et velegnet valg.
Desuden har teknologien den funktion at producere teknikker. Man kan gennem
diskursen om kendte teknikker udnytte det potentiale, der ligger i ens eksisteren-
de viden, til skabelsen af nye teknikker, der giver anledning til nye prakseologier
og en bredere viden om teorien, der arbejdes inden for.
En måde hvorp̊a man kan beskrive udviklingen af prakseologier og nye teknikker
er, n̊ar mennesker st̊ar over for en problemstilling, søger de en prakseologi [P/L],
der løser problemstillingen. Prakseologien med sine teknikker og teknologi findes
dog ikke altid. I den situation finder man en prakseologi, der ligger tæt p̊a, [Π/Λ],
og modificerer den til [Π∗/Λ∗] = [P/L], som s̊a løser problemstillingen (Cheval-
lard, 2006, s 7). Denne beskrivelse af udvikling dækker, n̊ar man ser p̊a de store
træk i matematikken, dvs. den udvikling, forskningen giver. Men beskrivelsen
dækker ogs̊a udviklingen hos den enkelte elev, n̊ar denne lærer ny matematik og
udvikler sin viden om faget.

P̊a samme måde som med teknikkerne vil den matematiske skoling, man har
f̊aet gennem sin tid i uddannelsessystemet, p̊avirke diskursen vedrørende teknik-
kerne og dermed teknologien. Chevallard siger videre, at i en række tilfælde er
visse elementer af teknologien endog en integreret del af teknikken5(Chevallard,

5 Oversat fra fransk: En nombre de cas, même, certains éléments technologiques sont intégrés
dans la technique.
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Type Find arealet af overfladen af en cylinder.
Teknik Arealet af en rektangel og omkredsen af en cirkel.
Teknologi Diskursen vedrørende cylinderens opbygning som geometrisk

figur og brugen af formlen for en rektangels areal og en
cirkels omkreds

Teori Geometriske figurer.

Tab. 2: En konkret matematisk prakseologi præsenteret ved 4T-modellen

1999, s. 226). Et eksempel p̊a dette kan være den teknik, der anvendes, n̊ar man
skal finde rødderne i et givent 2.-gradspolynomium. I det at benytte formlen

x = −b±
√
d

2a
, ligger der en viden om, hvorn̊ar man må benytte udtrykket, hvordan

man beregner diskriminanten d samt hvad hhv. a og b repræsenterer i det givne
polynomium.
Teorien sætter den overordnede ramme for prakseologien, inden for hvilken type,
teknik og teknologi vil befinde sig. Som Barbé siger teorien [...] udgør et dybere
niveau retfærdiggørelse af praksisdelen(Barbé et al., 2005). Man kan sige, at te-
orien leverer begrundelsen for brugen af de teknikker og dermed teknologi i den
givne sammenhæng og opgavetype.

P̊a figur 10 vises et diagram over en generel prakseologi, hvor det fremg̊ar, at
type og teknik udgør praksisdelen og teknologi og teori udgør logosdelen.
Figur 10 viser opbygningen af menneskelig aktivitet eller blot en generel prakseo-
logi. Modellen kaldes desuden 4T-modellen. I tabel 2 ses en konkret matematisk
prakseologi, der p̊a overskuelig vis er præsenteret ved type, teknik, teknologi og
teori. Denne præsentation vil være måden, hvorp̊a de matematiske prakseologier
i analysen vil blive præsenteret. De øvrige typer af prakseologier vendes der til-
bage til i afsnit 4.3.
Det er med matematiske prakseologier som med de generelle, at det er nye ge-

nererende problemstillinger og spørgsm̊al, der giver anledning til nye i form af
modificeringer af gamle prakseologier, hvilket giver udvikling i prakseologier og
matematik. Det er derfor væsentligt at f̊a formuleret udviklende problemstillin-
ger og opgaver, for som Bosch siger, det er dem, der producerer ny viden (nye
problemer, nye teknologier og teorier) og en ny organisation af eksisterende vi-
den(Bosch et al., 2005, s 5). P̊a denne måde bliver det at bedrive matematik
forsøget p̊a at løse genererende spørgsm̊al ved brug af tidligere tilgængelige tek-
nikker og teoretiske elementer [...](Bosch et al., 2005 s 5). Det giver alts̊a god
mening at karakterisere matematisk aktivitet ud fra begrebet prakseologi, da be-
grebet prakseologi b̊ade beskriver den eksisterende matematik, men ogs̊a hvordan
ny matematik skabes, og det uanset om det er forsknings- eller undervisningsni-
veauet, man taler om.
En matematisk prakseologi, og i særdeleshed større samlinger af prakseologier,
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betegnes inden for ATD som en prakseologisk organisation eller matematisk or-
ganisation (Barbé et al., 2005, s. 237). Der vendes tilbage til de matematiske
organisationer i afsnit 4.1.2.

Det skal bemærkes, at en prakseologi ikke til enhver tid er fuldt udbygget, s̊a
den kan give et komplet billede af et matematisk begreb.
Det er muligt at finde teknikker inden for matematikken, hvor man endnu ikke
kender de typer af opgaver (eller har glemt dem), som teknikken løser, men derfor
g̊ar praksis og logos stadig h̊and i h̊and (Barbé et al., 2005, s. 237). Måske specielt
i undervisningssammenhæng, er det typisk, at praksis udvikles før logos. Det kan
fx være, n̊ar eleverne er i stand til at anvende teknikken for partiel integration og
løser den type opgave, der knytter sig hertil, uden at vide, hvorfor man bruger
teknikken, kan formulere de opgavetyper, den løser eller kender hele teorien om
integralregning.
Der er alts̊a ikke tale om, at en prakseologi opst̊ar i sin færdige version i samme
sekund, man stifter bekendtskab med den. Praksis og logos udvikles i takt med,
at prakseologien bliver et fyldestgørende svar p̊a det spørgsm̊al, der er tale om.

4.1.2 Matematiske organisationer

Prakseologier knytter sig til hinanden og danner det, man kalder matematiske
organisationer (MO), der deles ind efter niveau og generalitet.
Den mest simple MO, er den punktvise organisation, hvilket blot er et andet ord
for prakseologi, og den dækker som tidligere nævnt over en konkret opgavetype
med dertil hørende teknik, teknologi og teori, som allerede præsenteret i eksemp-
let med arealet af cylinderen. I det følgende vil kun betegnelsen prakseologi blive
brugt.
Har man en samling af prakseologier, der er knyttet til hinanden ved at have deres
teknologiske diskurs tilfælles, og kalder samlingen for en lokal MO. Se figur 11.
Kort betegnes en lokal organisation ved [Ti, τi, θ,Θ], hvilket blot betyder, at den
lokale organisation best̊ar af en række opgavetyper og teknikker, der alle knytter
sig til den samme teknologi og samme teori.
I tilfældet med cylinderen var teknologien: ’Diskursen vedrørende cylinderens
opbygning som geometrisk figur, og brugen af formlen for rektanglets areal og
cylinderens omkreds’. Andre prakseologier, der deler denne teknologi, kunne væ-
re prakseologier af opgavetyper som: ’Find volumen af cylinderen med diameter
og højde...’ eller ’Find arealet af en kegle med diameter og højde...’. Begge opga-
ver hører ind under teorien om geometriske figurer.
Det skal bemærkes, at den samme prakseologi kan indg̊a i forskellige lokale
MO’er, alt efter, hvilken teknologisk diskurs, der er fælles for den lokale MO.
Et eksempel p̊a dette er opgavetypen ’Find ekstremumspunkter for funktionen
f(x) = x3 +ax2 + bx+ c, hvor a, b, c ∈ R’. Prakseologien kan da se ud som i tabel
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Fig. 11: Figuren viser en lokal MO.

Type Find ekstremumspunkter for funktionen
f(x) = x3 + ax2 + bx+ c

Teknik Funktionsundersøgelse
Teknologi Diskursen vedrørende funktionsundersøgelsen
Teori Monotoniforhold

Tab. 3: 4T-model for ekstremumsbestemmelse

3.
Teknikken funktionsundersøgelse rummer flere teknikker som beskrevet i afsnit
4.1.1, bl.a. differentiation af polynomiet, undersøgelse af fortegn af den afled-
te funktion og bestemmelse af monotoniintervaller. Prakseologien kan imidlertid
ogs̊a have fremstillingen, der fremg̊ar af tabel 4.
Den grafiske fremstilling kan ske dels p̊a papir og dels vha. CAS, hvilket igen vil gi-
ve to forskellige teknologier, da diskursen er forskelllig for de to fremgangsmåder.
Dette betyder naturligvis, at afhængig af den teknologiske diskurs vil de prakse-
ologier, der knyttes sammen, være forskellige.
P̊a tilsvarende vis kan man samle de lokale MO’er til en regional MO, hvor de lo-
kale organisationer har en fælles teoretisk diskurs. Se firur 12. Kort betegnes den
regionale organisation [Tij, τij, θij,Θ]. Forskellige former for teoretisk diskurs vil
samle forskellige lokale MO’er, og som før vil en lokal MO indg̊a i flere forskellige
regionale MO’er.

Type Find ekstremumspunkter for funktionen
f(x) = x3 + ax2 + bx+ c

Teknik Optegning af funktionen i koordinatsystem, hvoraf
ekstremumspunkterne aflæses

Teknologi Diskursen vedrørende den grafiske fremstilling af funktionen
Teori Monotoniforhold

Tab. 4: 4T-model for en grafisk løsning af opgaven
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Fig. 12: Figuren viser en regional MO.

Det, der skal analyseres i projektbesvarelserne, er alts̊a nogle faglige organisatio-
ner, og i afsnit 4.3 vil der blive redegjort for de faglige organisationer for historie
og de tværfaglige samspil.
Der vil nu blive præsenteret et værktøj, der er del af teorirammen ATD, der gi-
ver en metode til at analysere studieretnigsprojekterne i forhold til begreberne
prakseologi og faglig organisation.

4.2 Teorien om Studie- og forskningsprogrammer

Studie- og forskningsprogrammer (SFP) er et didaktisk designredskab, som ligger
under ATD, og bygger p̊a teorien om prakseologier6. SFP er et redskab til brug i
forbindelse med design og analyse af studieprocesser(Barquero et al., 2007, s 3).
Et SFP starter med formuleringen af en afgørende problemstilling, som un-
dersøges gennem formuleringen af afledte spørgsm̊al, der til sidst giver et samlet
svar, der løser den første problemstilling. Det essentielle ved SFP er formuleringen
af et afgørende spørgsm̊al, Q, da dette spørgsm̊al er styrende for forløbet af SFP.
Spørgsmålet skal b̊ade være vedkommende for eleverne og s̊a bredt, at det kan
generere en lang række af relaterede spørgsmål (Barquero et al., 2007). Det skal
forst̊as p̊a den måde, at for at finde svaret p̊a Q, er man nødt til at undersøge
betingelser og omstændigheder for Q nærmere. Det må ikke være muligt umid-
delbart at komme med svaret p̊a Q, R (Chevallard, 2006). Barquero peger p̊a
ligheden med matematisk modellering, hvor man opstiller en hypotese for svaret
til Q, tester den og ser, at den ikke løser problemet p̊a tilfredsstillende vis. Man
stiller derfor sig selv et nyt spørgsmål Q′, opstiller en hypotese og forsøger at
finde et svar, R′, der ogs̊a løser udgangsspørgsmålet Q. Er dette ikke tilfældet
fortsættes med at stille afledte spørgsmål til man finder et tilfredsstillende svar,
der løser hele problemstillingen (Barquero et al., 2007). Processen er vist p̊a figur
13. Med de afledte spørgsm̊al bliver en teoretisk sammenhæng afdækket, hvorfor
SFP bruges til design af undervisningsforløb.

6 SFP er direkte oversat fra den engelske titel; Study and Research Programmes (SRP).



4 Den antropologiske teori 53

 

 
 

          Q           H 
 
    R, Q’ 

 
 

         Q’           H’ 
 
    R’, R 
                               Q’’ 

 
 

      Q’’           H’’ 
 

R’’, R’,         
R, Q’’’ 

Fig. 13: En skitse af, hvordan de afledte spørgsm̊al placerer sig i forhold til tidli-
gere.

De afledte spørgsm̊al behøver dog ikke være større og større teoretiske kasser,
der omslutter hinanden. De afledte spørgsmål kan ogs̊a g̊a i forskellige retninger
s̊aledes, at ud fra Q stilles naturligt spørgsmålene Q′1, Q

′
2,... og igen kan der fra

hver af disse afledes nye spørgsmål Q′′11, Q
′′
12,...Q

′′
21, Q

′′
22,... osv. De svar, der en-

deligt findes p̊a de afledte spørgsm̊al, kan samles sammen til et svar p̊a fx Q′i.
Svarene p̊a de første afledte samles endeligt til et svar p̊a Q. Figur 14 viser en
model over opbygningen af et helt SFP, s̊adan som det vil blive fremstillet i ana-
lyse af besvarelserne i kapitel 6.
Det er væsentligt, at de afledte spørgsmål kommer i naturlig forlængelse af hin-
anden, hvis eleverne skal have det fulde udbytte af processen. Det vil sige lærerne
bør afst̊a fra fristelsen, der ligger i at styre processen (Chevallard, 2006). Dette
kan være svært specielt, n̊ar der skal tages højde for bekendtgørelsens krav til
undervisningen og de forpligtelser, lærerne ligger under (Barquero et al., 2007).
Studieretningsprojekterne er et eksempel, hvor bekendtgørelsen netop giver mu-
lighed for gennemførelsen af et meget frit SFP, og eleverne f̊ar mulighed for at
stille afledte spørgsm̊al i en rækkefølge, der er naturlig for dem.
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Fig. 14: SFP modellen som den kan se ud for et helt undervisningsforløb eller
projektforløb.

En af fordelene ved SFP er, at man giver eleverne muligheden for at genfin-
de forholdet mellem en given problemstilling og den teori, den knytter sig til
(Barqueroet al., 2007). Hermed giver SFP mening i forhold til studieretningspro-
jekterne, da det netop er dette forhold, eleverne gerne skal vise, at de formår
at finde og ved selvstændigt at sætte sig ind i et stofomr̊ade, forst̊ar at anven-
de det til at løse den givne problemstilling. Studieretningsprojekterne sigter mod
at fremme elevens evne til og give mulighed for selvstændigt arbejde, jf. afsnit 2.2.

Betragter man SFP i lyset af prakseologier, s̊a betyder det at skulle finde svaret
R til den afgørende problemstilling Q, at man søger en prakseologi [P/L], der
løser problemstillingen (Chevallard, 2006). Da udgangspunktet i SFP bør være
en afgørende åben problemstilling, vil det ikke være muligt umiddelbart at fin-
de denne prakseologi. Tværtimod skal Q være stillet s̊aledes, at eleven selv skal
undersøge, hvilke prakseologier, der findes indenfor den regionale MO, hvor pro-
blemstillingen er stillet. Dette betyder, at eleven selv m̊a undersøge den teori, de
opgavetyper, den teknik og teknologi, som knytter sig til Q og den givne MO.
Denne proces bør som sagt give anledning til nye spørgsm̊al i form af de afledte
Q′, Q′′ ..., alts̊a må flere prakseologier og teknikker undersøges for at f̊a det fulde
billede af den MO Q er stillet inden for.
N̊ar s̊a eleven har fundet R′, R′′ ..., hvilket kan være modificerede eksisterende
prakseologier, da vil det være muligt at formulere en prakseologi, der besvarer Q,
og man har opn̊aet, at R = [P/L] = [Π∗/Λ∗].
Man kan ligefrem sige, at der i den overordnede SFP, begyndende med Q, findes
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flere små SFP’er, da Q′ kan siges at udgøre et mindre afgørende spørgsmål eller
problemstilling.

4.3 Prakseologisk analyse i historie

For at kunne lave en prakseologisk analyse af studieretningsprojekterne, skal hi-
storiefagets prakseologier identificeres. Udgangspunkt for identifikationen tages i
karakterisering af videnskabsfaget, der har en skematisk opbygning med visse pa-
raleller til standardmodellen for studie- og forskningsprogrammet. Figur 15 viser
forbindelsen mellem SFP og historisk forskning. Forbindelsen mellem historisk
forskning og matematisk forskning er allerede nævnt i afsnit 3 og uddybes i det
følgende.
Det åbne, genererende spørgsmål fra SFP er det, der for historikeren kaldes er-
kendelsesinteressen, dvs. det er et spørgsm̊al, der giver anledning til forsknings-
processen. Erkendelsesinteressen giver anledning til en række spørgsmål, der skal
belyse den genererende problemstilling. Dette punkt er for s̊a vidt ens for begge
modeller. Ud fra disse spørgsm̊al defineres i historie en ophavssituation for de
relevante kilder og dermed kildeudvælgelsen, hvilket i SFP modellen svarer til
at stille sig selv de endelige afledte spørgsmål eller problemstillinger. Svarene p̊a
disse spørgsmål kan senere samles til et svar p̊a det genererende spørgsm̊al.
Besvarelsen af de afledte problemstillinger best̊ar i at finde den viden, der er gemt
i kilderne, hvilket i historie handler om kildeidentifkation og fortolkning af kildens
budskab eller det, kildens eksistens siger noget om, jf. historiefagets metode i af-
snit 3.3.1. Resultaterne af denne proces gør det muligt i historiefaget at komme
med nogle slutninger om datidens virkelighed, hvilket i SFP-modellen svarer til
delsvarene.
Delsvarene samles som bekendt til et endeligt svar p̊a det genererende spørgsm̊al,
hvilket i historie svarer til at samle sine slutninger om datidens virkelighed til en
erkendelse om forskningsemnet. Hele processen gør det endeligt muligt at danne
historisk teori.
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Fig. 15: SFP sammenholdt med historieforskningens metode

Som tidligere nævn i afsnit 3.3.1 vil modellen for historisk forskning ofte være
mere avanceret, da selve processen giver anledning til nye forskningsspørgsmål
og dermed nye kilder, men dette er netop ogs̊a et kendetegn ved SFP, hvor det
genererende spørgsm̊al skal være s̊a stærkt, at det kan give anledning til flere nye
spørgsmål, hvis svar giver anledning til nye afledte spørgsmål.

Man kan sige, at det er oplagt, at de to modeller skal kunne kobles, n̊ar SFP-
modellen netop skitserer forskningsprocesser.
Sammenkoblingen mellem de to modeller bruges til at f̊a identificeret histori-
efagets prakseologier. Figuren giver, at historiefagets prakseologier handler om
kildeidentifikation, fortolkning, slutning til virkeligheden og erkendelse, der alle
er med til at danne grundlaget for historiske organisationer og teorier p̊a samme
måde, som matematiske prakseologier danner grundlaget for matematiske orga-
nisationer og teorier.
I afsnit 4.3.1 undersøges det blandt andet, hvorvidt man kan opstille historiefag-
lige prakseologier vha. 4T-modellen.
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4.3.1 Histories prakseologier i gymnasiet

Den netop gennemg̊aede sammenkobling mellem SFP-modellen og historieforsk-
ningens metode er dog udelukkende baseret p̊a, hvordan vhist arbejder. Noget
andet er, hvordan det ser ud i ghist.
Der tages udgangspunkt i uddannelsessystemets definition af de faglige m̊al for
ghist, som de er beskrevet i bekendtgørelsen (STX bekendtgørelsen, 2008c). De
faglige mål beskriver de kompetencer, eleverne gerne skal opn̊a gennem historie-
undervisningen, for til sidst at blive i stand til at forholde sig til og reflektere over
historien og historiske kilder. De faglige mål bruges derfor som en grov skitse af
historiefagets prakseologier i gymnasiet.

Det er tydeligt, at der er sket en transformation af den viden, der handler om,
hvordan man bedriver historie, fra videnskabsfaget til uddannelsessystemet. Hi-
storieforskeren knytter fx nogle konkrete arbejdsopgaver til det at lave en kil-
deidentifikation. Kompetencerne, som eleven i gymnasiet skal opn̊a for at lave
en kildeidentifikation, bliver i bekendtgørelsen beskrevet som at kunne indsamle
og systematisere informationer om og fra fortiden, samt at kunne bearbejde for-
skelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende
til eksempler p̊a brug af fortiden (STX bekendtgørelsen, 2008c). En af historiefa-
gets prakseologier handler alts̊a om at kunne finde og udvælge relevant materiale
samt systematisere de informationer, der måtte ligge i kilderne. Man kan i den
forbindelse argumentere for, at det at systematisere den viden, kilderne giver, vil
hænge sammen med fortolkningen af disse. Generelt rummer de enkelte punkter
i beskrivelsen af de faglige m̊al flere prakseologier.

Alligevel giver det ikke rigtig mening at bruge 4T modellen i forbindelse med
historiefaget. En opgave taget fra en af problemformuleringerne, der analyseres
i afsnit 6.1, lyder som følger: Analyser [...] den franske revolutions betydning for
[...] matematikuddannelsen (Projekt 1).
Det bemærkes, at dette er en opgave, der knytter sig til historiens matematik,
da der klart lægges op til, at man bruger historiefagets metoder anvendt p̊a kil-
der dels fra matematikken, men måske i lige s̊a høj grad fra videnskabshistorien.
Tabel 5 er en opstilling af den historiefaglige opgave vha. 4T-modellen:
Denne opgavetype kan ogs̊a indg̊a i andre teorier, som fx ’Den franske revolutions
betydning for naturvidenskaben’, med flere andre. Men spørgsmålet er, om man
kan betegne ovenst̊aende opgave som en type, dvs. en generalisering af selve opga-
ven. I s̊a fald rummer historiefaget f̊a opgavetyper. Tilsvarende er teknikken ikke
i særlig grad knyttet til opgavetypen, og det er ikke muligt ud fra 4T-modellen
at vide, hvordan den p̊agældende opgave konkret er løst. 4T-modellen fungerer
alts̊a ikke som en meningsfyldt præsentation af ghists prakseologier.
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Type Analyser en historisk begivenheds betydning for et givent
uddannelsessystem

Teknik Indsamling og systematisering af informationer fra og
om tiden omkring den franske revolution, bearbejdning af
materialet p̊a metodisk kritisk dokumenterende vis samt
diskussion af de samfundsmæssige forandringer og
periodeprincipper

Teknologi Diskursen vedrørende den franske revolution, det fran-
ske uddannelses system og historisk analyse

Teori Matematikuddannelsens historie i Frankrig

Tab. 5: 4T-modellen for en historiefaglig prakseologi

Grundet den mere generelle form for prakseologier i ghist vil disse blive beskrevet
som p̊a (Qi, Ri), hvortil der knyttes en kort beskrivelse af opgaven og hvordan, den
er besvaret. Opgaver formuleres ofte som analyse af sammenhænge, redegørelse
for en historisk udvikling eller vurderingen af en begivenheds betydning for da-
tiden. Der vil blive redegjort for identifikationen af de opgaver, der ikke er for-
muleret i problemformuleringerne, men alligevel besvares i projektbesvarelserne,
i afsnit 5.3.

4.3.2 De tværfaglige prakseologier i gymnasiet

Som beskrevet i afsnit 3.4.1 og 3.4.2 har matematikkens historie og historiens
matematik en del af metode og genstandsomr̊ade til fælles med historie, og der-
med giver det generelt heller ikke mening at beskrive besvarelsernes prakseologier
af disse typer med 4Tmodellen. Der kan dog være dele af en matematikhisto-
risk prakseologi, der beskrives ved 4T-modellen. Et eksempel er prakseologien
(Q1,2,1, R1,2,1), hvor det undersøges, hvilke resultater, der skal være til r̊adighed,
for at vise Eulers bevis for, at der ingen løsning er til xn + yn = zn for n = 4. Da
kan nogle af de afledte prakseologier beskrives vha. 4T-modellen, da prakseologi-
en viser et matematisk resultat. P̊astand E er gengivet i tabel 6.

Type Vis at det gælder for ethvert n > 1 at n2 = 4 · k eller
n2 = 4 · k + 1

Teknik Kvadrerer udtrykkene n = 2s og n = 2s+ 1
Teknologi Diskursen vedrørende aritmetiske operationer p̊a algebraiske

udtryk
Teori Elementær algebraisk talteori

Tab. 6: Behandlingen af P̊astand E gengivet ved 4T-modellen
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De prakseologier med tilknytning til (Q1,2,1, R1,2,1), der alle kan beskrives vha.
4T-modellen udgør en lokal MO, da de deler samme teori og teknologi. Alle hører
de under elementær (algebraisk) talteori, og teknologien kan karakteriseres som
diskursen vedrørende aritmetiske operationer p̊a algebraiske udtryk og Z.
Tilsvarende vil der gælde for andre blokke af SFP-modellerne, der kan samles
om en fælles teori eller teknologi, at de vil udgøre lokale eller regionale faglige
organisationer. Da det som beskrevet ovenfor kan være svært at identificere hi-
storiefaglige teknologier og dermed ogs̊a tværfaglige, vil der for disse omr̊ader nok
primært være tale om regionale organisationer.

4.4 Teoretisk problemformulering

Genstandsomr̊adet for specialets analyse og teknikken, hvormed analysen skal
gennemføres, er nu blevet præsenteret, hvilket muliggør formuleringen af den te-
oretiske problemformulering.

I det dette speciale undersøges karakteren af det tværfaglige samspil mellem ma-
tematik og historie i studieretningsprojekterne, der skrives i 3.g i det almene
gymnasium i Danmark.
Det betyder mere konkret, at monofaglige s̊avel som tværfaglige prakseologier skal
indentificeres, og vha. SFP-modellen undersøges det, hvorvidt der er et samspil
mellem de forskellige typer af prakseologier – eller om der blot findes grupperinger
inden for en given mono- eller tværfaglighedstype. Det sidste vil være et udtryk
for en parallelformation, og dermed intet tværfagligt samspil i projektbesvarel-
sen.
Desuden laves en prakseologisk a priori analyse af projekternes problemformu-
lering, der dels undersøger det tværfaglige potentiale og STX bekendtgørelsens
krav om en afgrænset og åben problemformulering med gode muligheder for selv-
stændigt arbejde for den enkelte elev.
Endelig gives der en samlet vurdering af besvarelsen i forhold til STX bekendtgørelsens
mål og krav til studieretningsprojekterne.

Der vil i det næste kapitel blive redegjort for, hvordan ovenst̊aende analyse vil
blive gennemført i praksis.
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5 Metodologi

I dette afsnit redegøres der for valget af metoder til analysen af studieretningspro-
jekterne i matematik og historie. Projekterne der analyseres er skrevet i skole̊aret
’07/’08, og er udleveret af elevernes lærere, som jeg har f̊aet kontakt med gennem
Undervisningsministeriets fagkonsulent i matematik, Bjørn Grøn.
Som allerede antydet vil redskaberne, som ATD giver, i form af SFP og prakse-
ologi, være de primære redskaber i analysen.

5.1 A priori analyse af problemformuleringerne

Der tages udgangspunkt i det enkelte projekts problemformulering. N̊ar SFP
bruges som modelleringsredskab, er et af de vigtige elementer i modellerings-
processen at lave en a priori analyse af det eller de afgørende spørgsmål, der
skal starte SFP-forløbet. Formålet med a priori analysen er at f̊a afgjort, om
det afgørende spørgsm̊al er et godt spørgsmål. I lyset af SFP betyder det, om
spørgsmålet er åbent og giver mange muligheder for, at eleverne kan udforske det
emne, spørgsm̊alet ligger inden for. A priori analysen vil desuden vise, om der
ligger nogle uhensigtsmæssige begrænsninger i det afgørende spørgsmål. Endeligt
vil en fulkommen a priori analyse give en referencemodel for det givne SFP, jf.
den didaktiske transposition i afsnit 3.1.
En s̊adan a priori analyse vil blive forsøgt gennemført for hver problemformu-
lering. Det m̊a formodes, at lærerne p̊a forh̊and har lavet en lignende analyse,
inden problemformuleringen er blevet afleveret til eleven, og at der ligger et godt
potentiale i problemformuleringen – især da eleven skal have mulighed for at de-
monstrere sine evner til selvstændigt arbejde med stoffet, hvilket er et af målene
med studieretningsprojekterne.
Det vil samtidig blive undersøgt, i hvilket omfang der lægges op til parallelforløb
for matematik og historie, eller om besvarelserne har karakter af et tværfagligt
samspil mellem fagene. Dette betyder, med retorikken fra SFP, om man er nødt
til at søge svar i b̊ade historie og matematik og kombinere disse til et endeligt
svar p̊a det afgørende spørgsmål, Q. P̊a baggrund af a priori analysen tegnes et
diagram over de opgaver, der lægges op til i problemformuleringen. Diagrammet
vil blive sammenholdt med STX bekendtgørelsens krav til problemformuleringen.
N̊ar man har et tilsvarende diagram over besvarelsen kan de to SFP-digrammer
sammenlignes. Sammenligningen bruges i vurderingen af, hvorvidt besvarelsens
udformning og prakseologityper skyldes problemformuleringen, eller om den alene
er et udtryk for elevens arbejde med emnet. Der eksisterer en udbredt opfattelse
af, at resultatet af studieretningsprojekterne i matematik og historie skyldes, at
det i vid udstrækning er den ’tunge’ del af eleverne p̊a de naturvidenskabelige stu-
dieretninger, der vælger denne fagkombination. Dette undersøges ikke nærmere,
og der vil alene blive givet en vurdering af, hvorvidt problemformuleringen lægger
op til gode tværfaglige samspil, eller om det er muligt at skabe gode meningsfyldte
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problemformuleringer, der kombinerer matematik og historie.

5.2 Analyse af projekterne

Efter analysen af problemformuleringen p̊abegyndes analysen af selve projektbe-
svarelserne. Analysen af disse vil begynde med et kort resumé af besvarelserne,
der kan give et overblik over, hvordan eleven har valgt at disponere projektet.
De enkelte spørgsm̊al vil blive karakteriseret som prakseologier for at anskue-
liggøre, i hvilken sammenhæng de optræder i projektet. Der vendes tilbage til
identifikationen af spørgsm̊alene i afsnit 5.3.Ved at karakterisere de spørgsmål,
eleven beskæftiger sig med i projektet som prakseologier, kan man lave et diagram
over det enkelte projekt, og hvordan de enkelte dele forbindes med hinanden gen-
nem matematik, historie eller tværfaglighedstyperne. N̊ar diagrammet over hele
projektet er færdigt, kan det dels sammenholdes med diagrammet over problem-
formuleringen, og dels give et bud p̊a, hvordan opgaven fungerer som matematik-
historisk projekt. Det vil sige hvorvidt de to fag udgør en parallelleformation,
eller om de reelt arbejder sammen i besvarelsen. Desuden vil det være muligt at
vurdere, om det enkelte projekt opfylder bekendtgørelsens krav til de faglige mål
i hhv. matematik og historie, og om det har nogle tværfaglige elementer.

Det er oplagt, at de faglige mål kan dækkes p̊a forskellig vis af rent monofag-
lige prakseologier. Flere forskellige prakseologier kan fx vise elevens evne til at
kunne opstille modeller vha. differentialregning. Tilsvarende vil flere prakseologier
inden for historie kunne demonstrere, om eleven har n̊aet de faglige mål i histo-
rie. I forhold til det tværfaglige element vil tværfaglighedstyperne blive forsøgt
identificeret i besvarelserne, eller om man kan identificere andre prakseologier,
der giver et tværfagligt element.
Endeligt er det en mulighed, at samspillet mellem de matematiske og historiefag-
lige prakseologier giver den tværfaglighed, der stilles krav om i bekendtgørelsen.
Slutteligt vil det studieforberedende i det enkelte projekt blive kommenteret.

5.3 Identifikation af spørgsmål

Et væsentligt element i analysen af b̊ade problemformuleringer og besvarelser er
identifikationen af de spørgsmål, der stilles og undersøges.
Problemformuleringerne er alle formuleret som opgaver eller spørgsm̊al, hvorfor
det langt hen ad vejen giver sig selv, hvilke dele der lægges op til at undersøge. Der
er dog steder, hvor et enkelt spørgsm̊al rummer flere opgaver, som fx i projekt 1,
jf. afsnit 6.1, hvor problemformuleringen afsluttes med følgende opgave: Diskuter
Sophie Germains betydning for det videre arbejde med beviset for Fermats sidste
sætning og for kvinders arbejde inden for naturvidenskab. Denne opgave har jeg
delt op i to, da man dels skal diskutere Gemains betydning for det videre arbej-
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de med Fermats sidste sætning, og dels hendes betydning for naturvidenskaben.
Det er to forskellige diskussioner, der i øvrigt knytter sig til to forskellige emner;
den historiske udvikling for sætningen og kvinders rolle og muligheder inden for
naturvidenskab. Sidste emne kan siges at høre til uddannelseshistorien, hvilket
kan handle om Frankrig alene eller verden generelt, men emnet kan ogs̊a siges at
have tilknytning til ligestillingens historie. De to dele, der skal diskuteres, er alts̊a
meget forskellige og uden en nødvendig sammenhæng, hvorfor opgaven deles i to
spørgsmål, som det ses p̊a figur 16.
P̊a samme m̊ade er alle andre delopgaver i problemformuleringen blevet delt op,
hvis de rummede flere spørgsmål. Ikke alle delopgaver havde s̊a forskellige ele-
menter, som det gennemg̊aede eksempel, men blot flere spørgsmål, hvor de sidste
var afledt af det første. De afledte spørgsmål starter ofte med formuleringen: Kom
herunder ind p̊a... I disse tilfælde er spørgsmålene angivet som afledte i forhold
til det første og markeret med fuldt optrukne pile p̊a SFP-modellerne over pro-
blemformuleringerne.
I a priori analysen af de enkelte spørgsmål, formuleres der konkrete spørgsmål
ud fra problemformuleringens opgaver, og disse spørgsmål er dem, der ses p̊a
SFP-modellerne over a priori analyserne. De afledte spørgsmål er formuleret p̊a
baggrund af egen viden fra tidligere kurser. Spørgsmålene, der er formuleret gen-
nem a priori analysen, er markeret med stiplet omkreds. Er der spørgsmål, der
kan knyttes til flere tidligere spørgsmål, er den direkte forbindelse markeret med
fuldt optrukket pil, imens de øvrige er markeret med stiplet pil.

I besvarelserne er det ikke nær s̊a oplagt, hvilke spørgsmål der behandles, og
hvordan disse kan identificeres.
Ved gennemlæsningen af besvarelserne markeres de enkelte afsnit med, hvilket
emne de behandler, og der kan være flere dele, der inddrages under samme over-
skrift. Der er imidlertid lagt vægt p̊a indholdet i teksten fremfor overskrifterne til
hvert afsnit. Et eksempel kan være Fermats sidste sætnings historie, hvilket udgør
Q1,1, og herunder behandles et enkelt tilfælde af sætningen seperat, Q1,1,1, og de
resterende tilfælde og hvorn̊ar de blev bevist af hvem, Q1,1,2, gennemg̊as kort i en
anden del af afsnittet, hvorfor spørgsm̊alet deles i de to nævnte spørgsm̊al. Man
kan argumentere for, at hvert bidrag til beviser i sig selv kan udgøre et spørgsmål,
men da sidste del af afsnittet blot er en opremsning, er det samlet under opga-
ven; redegør i korte træk for den historiske udvikling i beviset for Fermats sidste
sætnings. Man kan mene, at de rent matematiske prakseologier angives i større
detalje end de øvrige. Dette skyldes de monofaglige og tværfaglige prakseologiers
udformning, jf. afsnit 4.3.2.
Som beskrevet ovenfor er samtlige besvarelser blevet gennemg̊aet og inddelt efter,
hvad de behandler, og ud fra inddelingen, er de spørgsmål, besvarelsen behandler,
blevet identificeret. I analysen bliver prakseologierne kort betegnet som (Qi, Ri).
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5.3.1 Angivelse af type og niveau

N̊ar identifikationen af de enkelte emner, der behandles i besvarelsen, er gen-
nemført, gennemg̊as de nye mindre afsnit enkeltvis. I anden gennemgang nær-
læses hvert enkelt afsnit s̊aledes, at man kan afgøre præcis hvilke spørgsmål,
besvarelsen undersøger og giver et svar p̊a. Det vil sige der sker en identifikation
af de enkelte prakseologier. Det er her nødvendigt at afgøre, hvilken type mono-
eller tværfaglighed afsnittet knytter sig til, for præcist at kunne afgøre, hvad der
undersøges.
Tager man igen udgangspunkt i projekt 1, kan man behandle opgaven; analyser
Sophie Germains muligheder for at beg̊a sig som kvinde i den naturvidenskabelige
verden i sin samtid, som en type1 eller en type2 opgave, da man kan fokusere
p̊a de matematiske bidrag og analysere hendes matematiske metoder i forhold til
samtidens og den rolle, hendes bidrag er kommet til at spille senere hen. Alter-
nativt kan man analysere Sophie Germain som matematiker og historisk person,
dvs. give en mere biografisk gennemgang af hendes rolle og hendes muligheder
for at beg̊a sig i sin samtid, og dermed alene lave en analyse vha. historiefagets
metoder fremfor ogs̊a at inddrage matematikkens metoder. Som det fremg̊ar af
afsnit 6.1.3, er besvarelsen en type2, hvilket deles op i en række afledte spørgsmål,
Q2,2,2, Q2,2,3 og Q2,2,3,1, der handler om hendes opvækst, hendes problemer med
at læse matematik og hendes brug af en andens identitet og endeligt samarbejdet
med Gauss.
Som det fremg̊ar af afsnit 6.1.2, er de enkelte spørgsm̊al i besvarelsen ikke for-
muleret som et konkret spørgsmål men mere som den besvarelse, de udgør, da de
opgaver, der løses, netop ikke eksplicit formuleres. Det er derfor vurderet at være
mest korrekt at gengive den opgave, der løses.
Gengivelsen af de enkelte opgaver beskriver meget kort, hvad der behandles, fx
Sophie Germains opvækst, og hvordan det behandles. I det nævnte eksempel er
behandlingen en redegørelse.

Hvordan de enkelte besvarelser behandler deres emne refererer tilbage til de tak-
sonomiske niveauer i Blooms taksonomi, som den er beskrevet i afsnit 2.4. Som
udgangspunkt forsøges de enkelte besvarelser placeret i forhold til tretrins mo-
dellen af Blooms taksonomi som den er angivet p̊a figur 2 side 20, og som det vil
fremg̊a af kapitel 6 er de fleste besvarelser p̊a redegørelsesniveauet.
Der er dog forskel p̊a analyserne alt efter, hvilken faglighedstype besvarelsen vur-
deres til, og i de rent matematiske skeles der til SOLO-taksonomien, da det at
kunne analysere fluxionsmetodens differentiation af en sammensat funktion ved
at drage paralleler til gmats fremgangsmåde viser, at man er i stand til at lave
en analyse af metoden p̊a gymnasieniveau. P̊a universitetsniveau vil en analy-
se af Newtons fluxionsmetode naturligvis rumme andre elementer som, hvilket
matematisk grundlag metoden er opst̊aet p̊a baggrund af sammenholdt med da-
tidens funktionsbegreb, og man undersøger spørgsmål som, hvor Newton kan have
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hentet sin bevismetode fra. Det vil sige et abstraktionsniveau, der i højere grad
aktiverer en større faglig viden.
Ved matematik og type1 besvarelser diskuteres det, hvordan teoriens dele forbin-
des, og om de sættes ind i nye sammenhænge. Og som det vil fremg̊a af de enkelte
analyser, kan det være svært at skelne mellem type1 og type2 prakseologier, n̊ar
de alene ligger p̊a redegørelsesniveauet, da dette handler om gengivelse af faktuel
viden i brudstykker. De to typer adskiller sig i brugen af matematiks metode,
men ved gengivelse af teoriens brudstykker aktiverer man ikke nødvendigvis ma-
tematiks metode, hvorfor disse analyser kommer til at handle om, hvorvidt brud-
stykkerne repræsenteres ved matematikkens symbolsprog, eller om det gengives i
mere daglig tale. Man kan derfor argumentere for, at analysen af studieretnings-
projekterne bliver en form for diskursanalyse.
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6 Analysen af studieretningsprojekterne

I dette afsnit præsenteres analysen af studieretningsprojekterne. I dette kapitel
gennemg̊as 5 projekter mere grundigt, og resten af de analyserede projekter kan
ses i Bilag A.
Det skal bemærkes, at a priori analysen naturligvis vil bære præg af min bag-
grund som matematiker med kendskab til matematikkens historie. Spørgsmål
omhandlende disse emner vil derfor have flere afledte spørgsmål sammenlignet
med de rent historiefaglige. Det samme vil gøre sig gældende for emner, jeg ikke
har kendskab til. De mindre udbyggede dele i SFP-modellerne er alts̊a ikke alene
udtryk for, at der ikke er muligheder for afledte spørgsmål. A priori analysen er
dog stadig et godt redskab til at vurdere mulighederne i problemformuleringerne
for et selvstændigt arbejde og udforskning.
I analysen af besvarelserne opstilles p̊a tilsvarende vis en SFP-model, der skal vi-
se, i hvilket omfang problemformuleringens muligheder bliver udnyttet og i hvor
høj grad, der er tale om samspil mellem matematik og historie. For at lette ana-
lysen af samspillet og de tværfaglige elementer, markeres de enkelte typer mono-
og tværfaglighed med farver, hvilket fx ses p̊a figur 18. De enkelte typer og deres
farve er som angivet i tabel 7.
N̊ar der citeres direkte fra et projekt, skrives dette i kursiv.
De projekter, der er valgt ud, repræsenterer de kategorier, projekterne falder in-
denfor, hvilket fremg̊ar af tabel 8.
Kategorien ’Andet’ dækker over Projekt 1, der handler om Fermats sidste sæt-
ning og Sophie Germain, Projekt 12, der handler om en spilteoretisk analyse af
Cubakrisen, og endelig Projekt 13, der handler om euklidisk kontra ikke-euklidisk
geometri.
Projekt 1-4 og 12 analyseres nærmere i dette kapitel. Projekt 1 er valgt, da det
bl.a. inddrager en del af matematikuddannelsens historie, og hvordan denne har
spillet ind p̊a udviklingen af matematikken, hvilket eksemplificeres ved Fermats
sidste sætning. Projektet forsøger at pege p̊a et emne, hvor der er et reelt samspil
og en nødvendighed af b̊ade matematik og historie – en overvejelse, der ikke synes
at have vejet lige s̊a tungt i andre projekter.
Projekt 2 er valgt, da det repræsenterer projekterne om græsk matematik, og p̊a
mange m̊ader ligner projekterne om matematik fra før vores tidsregning hinan-
den. Desuden er projektet et eksempel p̊a, hvordan flere besvarelser ikke hæver
sig over redegørelsesniveauet, hvorfor de virker lettere overfladiske. De tværfaglige
prakseologier kan identificeres i projektet, men de giver ikke mening til fagkom-
binationen matematik og historie.
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Type Farve
Matematik Grøn
Type3 Gul
Type1 Rød
Type2 Lilla
Historie Bl̊a

Tab. 7: Farveangivelsen af mono- og tværfaglighedstyperne

Kategori Antal
Græsk matematik 4
Kryptologi 3
Ægyptisk matematik 2
Differentialregning 2
Andet 3
I alt 14

Tab. 8: Fordelingen af analyserede besvarelser

Projekt 3 er valgt, fordi det demonstrerer en rigtig god behandling af Newton
og hans fluxionsmetode set fra et matematikhistorisk synspunkt, og der er tilløb
til et mere meningsfyldt samspil mellem matematik og historie. Alligevel viser
analysen, at der er tale om en form for parallelformation i besvarelsens struktur.
Projekt 4 er ikke det mest typiske kryptologiprojekt, men det viser en mere
succesfuld behandling af emnet kryptologi, hvilket gør det interessant. Det mest
typiske kryptologiprojekt handler om Enigma og 2.verdenskrig, hvorimod projekt
4 behandler RSA-kryptering. Projektet er desuden matematisk interessant, men
rummer næsten ingen historie.
Endelig analyseres Projekt 12 grundigt, da det gør brug af type3 tværfaglighe-
den som det eneste. Projektet handler som sagt om spilteori og Cubakrisen, og
er som s̊adan det mest tænkte projekt – paradoksalt nok er det ogs̊a det eneste,
hvor der er en reel nødvendighed af b̊ade matematik og historie, hvilket giver et
meningsfyldt samspil.
I kapitel 7 vendes der tilbage med en samlet diskussion og vurdering af de ana-
lyserede projektbesvarelser.



6 Analysen af studieretningsprojekterne 67

6.1 Projekt 1: Fermats sidste sætning og Sophie Germain

Projektet er skrevet med matematik A som hovedfag og historie A som det ind-
dragede fag. Som udgangspunkt er problemformuleringen forholdsvis konkret og
detaljeret, hvilket gør det let at g̊a i gang med undersøgelsen af emnet og formule-
ringen af de afledte spørgsmål. Problemformuleringen og hele projektbesvarelsen
er vedlagt som bilag A.
Med ordlyden fra problemformuleringen stilles følgende opgaver:
Q1: Redegør for indholdet af Fermats sidste sætning.
Q1,1: Gengiv kort nogle af de vigtigste resultater i jagten p̊a et bevis for Fermats
sidste sætning eller specialtilfælde heraf.
Q1,2: Bevis sætningen i tilfældet n = 4.
Q1,2,1: Nævn nogle af de resultater sætningen bygger p̊a og bevis enkelte af dem.
Q2: Sophie Germains rolle i matematikkens historie7.
Q2,1: Redegør for Sophie Germains arbejde med Fermats sidste sætning.
Q2,2: Analyser Sophie Germains muligheder for at beg̊a sig som kvinde i den na-
turvidenskabelige verden i sin samtid.
Q3: Kom ogs̊a ind p̊a den franske revolutions betydning for det franske uddan-
nelsessystem.
Q3,1: ... og især matematikuddannelsen.
Q2,1,1: Diskuter Sophie Germains betydning for det videre arbejde med beviset
for Fermats sidste sætning.
Q2,2,1: ... og for kvinders arbejde inden for naturvidenskab.
Figur 16 viser problemformuleringen, n̊ar den stilles op efter SFP-modellen, og
hvor godt udbygget problemformuleringen er i deltaljegraden af spørgsmålene.

  Q0 

Q1  Q2 

Q3,1 

Q3 

Q2,1 Q1,1  Q1,2  Q2,2 

Q1,2,1  Q2,1,1  Q2,2,1 

Fig. 16: Problemformuleringen for projekt 1 givet ved SFP-modellen

7 Det er en opgave, der er tilføjet, da de afledte spørgsm̊al tilsammen undersøger dette.
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6.1.1 A priori analyse

Med udgangspunkt i problemformuleringen har a prirori analysen ført til ne-
denst̊aende liste af afledte spørgsmål, der præsenteres sammen med problemfor-
muleringens spørgsmål. Resultatet af a priori analysen kan ses p̊a figur 17.
Q1: Redegør for indholdet af Fermats sidste sætning.
Q1,1: Gengiv kort nogle af de vigtigste resultater i jagten p̊a et bevis for Fermats
sidste sætning eller specialtilfælde heraf.
Q1,1,1: Hvordan formoder matematikhistorikere, Fermat selv beviste sin sætning.
Q1,1,1,1: Redegør her for Fermats method of infinite descent.
Q1,1,1,2: For hvilke n holder denne metode og hvordan.
Q1,1,2: Skitser kort Eulers bevis for tilfældet n = 3.
Q1,1,3: Redegør kort for Sophie Germains bevis for tilfældet n < 100, hvor n er
et ulige primtal, hvorom der gælder at n - xyz.
Q1,1,4: Redegør for Legendres bevis for tilfældet n = 5, Lejeune-Dirichlets bevis
for tilfældet n = 14 og Lamés bevis for n = 7. Diskuter evt. hvorfor disse resul-
tater ikke førte til et endeligt bevis.
Q1,1,5: Redegør for Lamé og Liouvilles diskussion om et generelt bevis.
Q1,1,5,1: Hvordan endte Kummer denne diskussion.
Q1,1,6: Hvem, hvordan og hvorn̊ar er sætningen endeligt blevet vist.
Q1,2: Bevis sætningen i tilfældet n = 4.
Q1,2,1: Nævn nogle af de resultater sætningen bygger p̊a og bevis enkelte af dem.
Q2: Sophie Germains rolle i matematikkens historie.
Q2,1: Redegør for Sophie Germains arbejde med Fermats sidste sætning.
Q2,2: Analyser Sophie Germains muligheder for at beg̊a sig som kvinde i den na-
turvidenskabelige verden i sin samtid.
Q2,2,2: Diskuter Sophie Germains behov for pseudonymet M. Le Blanc.
Q2,2,3: Redegør for Gauss’ anerkendelse af Sophie Germain.
Q3: Kom ogs̊a ind p̊a den franske revolutions betydning for det franske uddan-
nelsessystem.
Q3,1: ... og især matematikuddannelsen.
Q3,1,1: Beskriv arbejdsvilk̊ar og rammer for matematikerne hos monarker, fyrster
og militærskoler inden revolutionen.
Q3,1,1,1: Hvilke konsekvenser fik revolutionen for de royale akademier og militær-
skolerne?
Q3,2: Beskriv opstarten af École Polytechnique.
Q3,2,1: Hvad var målet med institutionen – hvem skulle være elever, og hvad skulle
de lære?
Q3,2,2: Hvilken rolle spillede matematik p̊a École Polytechnique de første år, og
hvilken matematik blev bedrevet p̊a stedet?
Q3,2,3: Vurder École Polytechniques betydning som rollemodel for lignende insti-
tutioner i resten af verden. Har den haft nogen betydning for matematikuddan-
nelsen i Danmark?
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Q3,1,2: Hvilke matematikere var tilknyttet École Polytechnique.
Q3,1,2,1: Diskuter betydningen for forskningen og uddanelsen at have samlet disse

matematikere p̊a École Polytechnique.
Q2,1,1: Diskuter Sophie Germains betydning for det videre arbejde med beviset
for Fermats sidste sætning.
Q2,2,1: ... og for kvinders arbejde inden for naturvidenskab.
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Q1,1,4 

Q1,1,1,1  Q1,1,1,2  Q1,1,5,1 

Fig. 17: Diagrammet viser a priori analysen af projekt 1.

Som det er angivet med de stiplede pile p̊a figur 17, er der sammenkobling mellem
flere af de afledte spørgsmål og endda nogle overlap. Selv uden et godt kendskab
til Sophie Germain er der gode muligheder i problemformuleringen – ogs̊a i forhold
til at aktivere s̊avel matematiske som historiefaglige kompetencer.

6.1.2 Resumé

Udgangspunktet for dette studieretningsprojekt er Fermats sidste sætning:

xn + yn = zn

Besvarelsen starter derfor med en diskussion af ovenst̊aende lighed som en diofan-
tisk ligning, og hvor sværhedsgraden i beviset for, at ligheden ingen løsninger har,
stiger kraftigt i takt med at n stiger. I forlængelse heraf præsenteres Pythagoras’
sætning som et særtilfælde, hvor man kender løsningerne i form af pythagoræ-
iske tripler, og hvordan dette ikke kan generaliseres til n = 3. Alt dette udgør
(Q1,0, R1,0).
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Herefter præsenteres bevisets historie, (Q1,1, R1,1), hvilket starter med en præ-
sentation af Eulers bidrag til sætningen. Det er beviset for n = 4 og n = 3,
(Q1,1,1, R1,1,1). Derefter redegøres for de efterfølgende store bidrag, hvilket er Sop-
hie Germains bevis for 2 < n < 100, hvor n = 2p+ 1 er et primtal, Legendres og
Dirichlets bevis for n = 5, Lamés bevis for n = 7, Kummers bevis for 2 < n < 100,
Dicksons bevis for primtal p < 7000 og endelig med Wiles bevis i 1994. Kort sagt
giver (Q1,1,2, R1,1,2) de væsentlige punkter i sætningen og bevisets historie.
Der vendes tilbage til Eulers bidrag, og der argumenteres for, at det er nok
at vise sætningen for n = 4 og n = p, hvor p er et primtal. Dette vises vha.
aritmetikkens fundamentalsætning, (Q1,1,1,1, R1,1,1,1). Herefter formuleres ønsket
om at gengive Eulers bevis for n = 4, (Q1,2, R1,2), og at man da først er nødt
til at undesøge hvilke resultater, der bruges i beviset, (Q1,2,1, R1,2,1). Disse li-
stes og nogle bevises, hvilket udgør (Q1,2,1a, R1,2,1a)-(Q1,2,1i, R1,2,1i). Selve beviset
udgøres af (Q1,2,2, R1,2,2), og det falder i 7 paragraffer, hvilke udgør prakseologi-
erne (Q1,2,2,1, R1,2,2,1)-(Q1,2,2,7, R1,2,2,7).

Der skiftes nu over til en behandling af Sophie Germain som en matematikhisto-
risk person, (Q2, R2). Der redegøres først for Germainprimtallene, n = 2p+1, hvor
p selv er et primtal, (Q2,1,2, R2,1,2), hvilket førte til hendes bevis for, at der ingen
løsning er til Fermats sidste sætning for n < 100, (Q2,1,2,1, R2,1,2,1), og der sandsyn-
ligvis ingen løsninger er for Germainprimtal generelt, (Q2,1,2,2, R2,1,2,2). Derefter
redegøres der for, hvordan Germains idé om at se p̊a grupper af primtal førte til
nye resultater i forsøget p̊a at vise Fermats sidste sætning, (Q2,1,2,1,1, R2,1,2,1,1).
Som det næste undersøges Sophie Germains muligheder som kvinde i den natur-
videnskabelige verden, (Q2,2, R2,2), hvor der først redegøres for hendes opvækst
og forældrenes modstand mod hendes interesse for matematik, (Q2,2,2, R2,2,2). En-
deligt redegøres for hendes problemer med at læse matematik, og hvordan dette
blev løst ved at tage identiteten som Monsieur Le Blanc, (Q2,2,3, R2,2,3), og dennes
samarbejde med Gauss, (Q2,2,3,1, R2,2,3,1).

Herefter beskrives den franske revolutions betydning for det franske uddannel-
sessystem, (Q3, R3), hvor der først redegøres for Monges rolle i forhold til opret-
telsen af École Polytechnique, (Q3,1,1, R3,1,1), og der redegøres for overgangen fra,
da matematik blev dyrket ved akademier hos de forskellige monarkier, til uni-
versitetslignende institutioner som École Polytechnique, (Q3,1,2, R3,1,2). Disse to
dele besvarer Q3,1. Som det sidste diskuteres Sophie Germains betydning, hvilket
i første omgang handler om betydningen for beviset for Fermats sidste sætning,
(Q2,1,1, R2,1,1), og derefter for kvinders rolle i naturvidenskab, (Q2,2,1, R2,2,1), med
særlig fokus p̊a matematikken, (Q2,2,1,1, R2,2,1,1).
Besvarelsen afrundes med en kort og præcis konklusion, der dog fokuserer p̊a
Sophie Germain, da der ifølge forfatteren ikke er meget at sige til matematikken.
P̊a figur 18 ses diagramet over besvarelsen af projektet.
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Q0 

Q1  Q2 

Q3,1 

Q3 

Q2,1 Q1,1  Q2,2 Q1,0 

Q2,1,1  Q2,2,1 Q1,1,1 Q1,1,2 

Q1,2 Q1,1,1,1, 

Q2,1,2 

Q2,1,2,2 Q2,1,2,1 

Q2,1,2,2,1 

Q1,3 Q1,3 Q2,2,3 Q2,2,2 

Q2,2,3,1 

Q1,2,1b Q1,2,1a  Q1,2,1c 

Q1,2,1e Q1,2,1d  Q1,2,1f 

Q1,2,1h Q1,2,1g  Q1,2,1i 

Q1,2,2,2 Q1,2,2,1  Q1,2,2,3 

Q1,2,2,5 Q1,2,2,4  Q1,2,2,6 

Q1,2,2 Q1,2,1 

Fig. 18: Diagrammet viser besvarelsen af projekt 1.

6.1.3 Analyse af projektbesvarelsen

Som det fremg̊ar af figur 18, starter besvarelsen med en type1-redegørelse for
Fermats sidste sætning som en diofantisk ligning, (Q1,0, R1,0). Denne redegørelse
rummer en matematisk demonstration af de vanskeligheder, man støder p̊a ved
at g̊a fra n = 2 til n = 3 og, at ligheden ikke længere løses ved pythagoræiske
tripler. Prakseologien er meget kort. Da prakseologien rummer reelle matemati-
ske elementer, kategoriseres den ved type1.
Herefter bemærkes det kort, at Euler viste tilfældene n = 4 og n = 3, (Q1,1,1, R1,1,1),
hvilket uddybes senere af flere omgange, men først listes, hvem der viste hvilke
tilfælde og i hvilken rækkefølge, (Q1,1,2, R1,1,2). Begge disse prakseologier er korte
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og præcise i deres opremsning af bidragene til sætningens historie uden at gøre
brug af nogen form for matematisk metode eller forsøg p̊a at vise og forst̊a de
enkelte bidrag. Derfor er begge prakseologier kategoriseret som type2.
Herefter redegøres der for, at det er tilstrækkeligt at vise sætningen for n = 4 og
n = p, hvor p er et primtal. Aritmetikkens fundamentalsætning bruges som argu-
ment for p̊astanden, og der gives et eksempel, der skal demonstrere dette. Selvom
Aritmetikkens fundamentalsætning ikke vises er det dog klart for enhver at den
passer, ifølge besvarelsen. Det eksempel, der gives for at underbygge p̊astanden,
kan skrives op vha. 4T-modellen som vist tabel 9.
Som det fremg̊ar af ovenst̊aende, er teknikken opbygget af mere end en enkel
teknik. Prakseologien (Q1,1,1,1, R1,1,1,1) karakteriseres som en ren matematisk, da
den ikke trækker p̊a nogle historiske elementer, og p̊astanden præsenteres ikke
med tilknytning til nogen bestemt matematiker eller historisk periode. Det pri-
mære element er ovenst̊aende opgave, hvorfor prakseologien kategoriseres som ren
matematisk.

Det næste store afsnit i besvarelsen er Eulers bevis for n = 4, (Q1,2, R1,2), og dette
falder i to større blokke. Den første handler om at undersøge, hvilke matematiske
resulater, der skal være defineret og vist for at vise n = 4, (Q1,2,1, R1,2,1). Den
anden del er selve beviset, der falder i en hel række mindre dele, (Q1,2,2, R1,2,2).
Det skal bemærkes, at største fælles divisor introduceres lige før p̊astandene for-
muleres. Først gennemg̊as forudsætningerne, der hver udgør sin egen prakseologi,
(Q1,2,1a, R1,2,1a)-(Q1,2,1i, R1,2,1i).
P̊astand A. Hvis vi antager at største fællesdivisor for (a, b) = 1 og største fæl-
lesdivisor for (a, c) = 1, m̊a det være det samme som at (a, bc) = 1. P̊astanden
vises ikke.
P̊astand B. Igen antager vi at (a, b) = 1 og derfor m̊a ogs̊a (a, b2) = 1, og derfor
kan vi ydermere slutte at (a2, b2) = 1. Dernæst p̊ast̊ar vi at a > b og derfor kan
(a, b) = 1 ogs̊a skrives som (a, a2 ± b2) = 1. P̊astanden vises ikke.
P̊astand C. Hvis vi nu p̊ast̊ar at w2 = p1p2 · · · pn og (pi, pj) = 1, i 6= j, kan vi

Type Vis, at der ingen løsninger er til xn + yn = zn, n̊ar n = 28,
og man ved, at der ingen løsninger er for n = 4 og n = p,
hvor p er et primtal

Teknik Aritmetikkens fundamentalsætning, potensregneregel samt
at 28 = 4 · 7 og 7 er et primtal

Teknologi Diskursen vedrørende aritmetikkens fundamentalsætning
og potensregneregler for elementerne i Z

Teori Elementær talteori

Tab. 9: Eksemplet repræsenteret ved 4T-modellen



6 Analysen af studieretningsprojekterne 73

Type Vis p̊astand E
Teknik Kvadrerer udtrykkene n = 2s og n = 2s+ 1
Teknologi Diskursen vedrørende aritmetiske operationer p̊a algebraiske

udtryk
Teori Elementær algebra

Tab. 10: P̊astand E repræsenteret ved 4T-modellen

Type Vis p̊astand F
Teknik P̊astand D og aritmetiske operationer p̊a algebraiske udtryk
Teknologi Diskursen vedrørende aritmetiske operationer anvendt p̊a de

algebraiske udtryk, p̊astand D giver
Teori Elementær talteori

Tab. 11: P̊astand F repræsenteret ved 4T-modellen

tilsammen af disse to antagelser se at der m̊a gælde at; pi = q2
i , hvor i kan være

et hvilket som helst tal. P̊astanden vises ikke.
Dog bemærkes det efter disse tre p̊astande, at de følger af aritmetikkens funda-
mentalsætning. P̊astandene er dog ikke helt elementære og simple sammenholdt
med gmat, hvorfor det virker lidt for let købt, blot at knytte en s̊adan kommen-
tar til dem – årsagen m̊a være en prioritering i forhold til besvarelsens samlede
omfang.
P̊astandene opfattes som enkeltst̊aende prakseologier, der er en del af resultatet af
undersøgelsen af det matematiske fundament for Eulers bevis for tilfældet n = 4.
Havde der været beviser for p̊astandene, kunne disse opfattes som enkeltst̊aende
matematiske prakseologier. Beviset er kun kort skitseret, men de kategoriseres
alligevel som rene matematisk prakseologier, da de ikke rummer dele af hverken
ghists metode eller genstandsomr̊ade.
P̊astand D. Vi p̊ast̊ar ogs̊a at hvis n er ulige er n2 ogs̊a ulige. Omvendt, hvis n
er lige er n2 ogs̊a lige. P̊astanden vises ikke.
P̊astand E. Det gælder for ethvert n > 1 at n2 = 4 · k eller n2 = 4 · k+ 1. Først
argumenteres for, at p̊astand D og E siger det samme og derefter vises E, hvilket
kan skitseres ved 4T-modellen i tabel 10.
Der er ogs̊a her tale om en ren matematikprakseologi, og da der argumenteres

for at p̊astandene er ens, er beviset for p̊astand D ogs̊a skitseret.
P̊astand F. Dernæst kan vi p̊ast̊a at, at hvis x, y, z er en løsning til x2 +y2 = z2,
kan b̊ade x og y ikke være ulige. P̊astanden vises ved at antage, at b̊ade x og y
er ulige, hvoraf der udledes en modstrid. Beviset er angivet i tabel 11.
Med samme argument som i det tidligere kategoriseres praksoelogien som en
ren matematisk, da der ikke inddrages noget historiefagligt perspektiv. Det be-
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Type Vis p̊astand G
Teknik Aritmetiske operationer p̊a alegebraiske udtryk og største

fælles divisor
Teknologi Diskursen vedrørende aritmetiske operationer p̊a algebraiske

udtryk og elementerne i Z
Teori Elementær talteori

Tab. 12: P̊astand G repræsenteret ved 4T-modellen

Type Vis p̊astand H
Teknik P̊astand F og G
Teknologi Diskursen vedrørende sammenfatningen af de to p̊astande
Teori Elementær talteori

Tab. 13: P̊astand H repræsenteret ved 4T-modellen

mærkes, at der er mindre fejl i beviset, men idéen er god nok og kan sagtens
gennemføres korrekt. Fejlen gør dog, at man i endnu højere grad kunne ønske
sig udførlige beviser for alle tidligere p̊astande, da disse måske heller ikke er s̊a
simple som de p̊ast̊as at være.
P̊astand G. Følgende implikation gælder: x, y, z opfylder ligningen x2 +y2 = z2,
og (x, y, z) = 1. Dernæst p̊ast̊ar vi at (x, y) = (x, z) = (y, z) = 1. Med implika-
tion må der menes, at første udsagn medfører det næste. P̊astanden vises ved at
lade t ∈ Z og x = t · u, y = t · v, og derfra finde største fælles divisor, hvorom der
sluttes at t = 1. Stilles dette op ved 4T-modellen f̊as tabel 12.
Prakseologien er ren matematisk.
P̊astand H. Der gælder ydermere den p̊astand at et af tallene x, y er ulige, mens
det andet er lige. P̊astanden kommenteres med Beviset er ganske enkelt vist i F
og G. Det er korrekt, at H følger af F og G, men man kunne godt have knyttet en
ekstra kommentar til dette, da resultatet ikke er helt trivielt sammenholdt med
gmat – om ikke andet kunne det nævnes, at resultatet følger af, at hvis x, y begge
var positive s̊a er (x, y) 6= 1. Prakseologien er matematisk og kan skrives op som
i tabel 13.
Man kan dog argumentere for, at dette er en skjult prakseologi, da den ikke for-
muleres i besvarelsen, hvorfor det heller ikke er muligt at udtale sig om, hvilke
teknikker der evt. bliver brugt til at sammenkoble de to resultater.
P̊astand I. I denne del p̊ast̊ar vi, at x, y, z er en løsning til x2 + y2 = z2 hvis og
kun hvis, der eksisterer tre tal vi kalder p, q og d. Vi indsætter disse p̊a x, y og z
plads efter følgende udregning.

x = d · (p2 − q2)

y = d · 2pq
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Type Vis ’⇒’ i p̊astand I1
Teknik P̊astand B, C, D og G samt aritmetiske operationer p̊a

algebraiske udtryk
Teknologi Diskursen vedrørende sammensætningen af p̊astandene og

brugen af de aritmetiske operationer
Teori Elementær algebraisk talteori

Tab. 14: Beviset for første del af P̊astand I1 repræsenteret ved 4T-modellen

Type Vis anden del af ’⇐’ i p̊astand I1
Teknik P̊astand A og B samt aritmetiske operationer p̊a

algebraiske udtryk
Teknologi Diskursen vedrørende sammensætningen af p̊astandene og

brugen af de aritmetiske operationer
Teori Elementær algebraisk talteori

Tab. 15: Beviset for anden del af P̊astand I1 repræsenteret ved 4T-modellen

z = d · (p2 + q2)

Vi tillægger ydermere vores p̊astand, at løsninger der opfylder (x, y, z) = 1 m̊a
have d = 1. For at bevise p̊astanden omformuleres den vha. p̊astand G, hvilket
giver følgende; I1: Vi har nu x, y, z som en løsning til x2+y2 = z2 og (x, y, z) = 1.
⇔ Der eksisterer p, q s̊a et af disse tal er lige medens det andet er ulige. Yder-
mere kan vi sige at (p, q) = 1, da disse repræsenterer vores x og y og d = 1, ved
vi ogs̊a, at vi kan skrive x, y og z s̊aledes: x = p2 − q2, y = 2pq og z = p2 + q2.
P̊astanden er noget anderledes formuleret end den ville være i vmat, og er noget
kludret at læse, men den formuleres som en ’hvis og kun hvis’ sætning, der er til
at g̊a i gang med at bevise. Først vises ’⇒’ vha. de tidligere formulerede p̊astande,
der henvises til. Der er sm̊afejl i beviset, men havde det været gennemarbejdet
nogle flere gange, ville fejlene sikkert være blevet rettet, da de ikke er graverende.
Første del af beviset er angivet i tabel 14.
P̊a tilsvarende vis kan man opskrive beviset for ’⇐’. Først deles beviset op i to
dele, hvor den først handler om at vise, at n̊ar x, y og z opskrives vha p og q, s̊a
er de en løsning til x2 + y2 = z2, og det bemærkes, at 1) er rigtig er bevist i det
foreg̊aende og det ses hvis man udfører en simpel udregning. Argumentationen her
er tynd, da der er mange resultater at sl̊a ned p̊a i det forudg̊aende. Kræver det
blot en simpel udregning, kunne den let være gennemført. Denne del af beviset
angives ikke vha 4T-modellen, da der ikke er nogen diskurs at analysere ud fra.
Den anden del handler om at vise, at (x, y, z) = 1. Der ses først p̊a (x, y) = 1,
hvilket vises vha. p̊astand A og B. Denne del af beviset er angivet i tabel 15.
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Stort set alle tidligere p̊astande har været i spil for at vise p̊astanden I, og dem der
ikke har, har været brugt til at vise eller argumentere for de tidligere p̊astande.
P̊a den måde er der god sammenhæng i denne del af besvarelsen, der dog alene
gør brug af rene matematiske prakseologier.
Sammenhængen og den gentagne brug af tidligere p̊astande er dog ikke markeret
p̊a figur 18 side 71, da dette ville gøre figuren helt uoverskuelig at se p̊a.

Der tages efterfølgende hul p̊a (Q1,2,2, R1,2,2), hvor det forklares, hvorfor Euler
viste uløseligheden af x4 + y4 = z4 ved at se p̊a x4 + y4 = w2, og at beviset
forløber som et induktionsbevis.
Besvarelsens bevis er delt ind i 7 paragraffer, der hver repræsenterer et skridt i be-
viset8. De enkelte skridt er enten anvendelsen af en af de gennemg̊aede p̊astande,
en udledning eller omformulering af det algebraiske udtryk, man er n̊aet frem til i
de tidligere skridt. Paragrafferne m̊a være indført for at gøre beviset overskueligt
at gennemføre.
I besvarelsen er paragrafferne stillet op som sm̊a afsluttede elementer, der skal
gennemføres for, at sætningen er vist. De fremst̊ar dog ikke som selvstændige
matematikopgaver, hvorfor det ikke umiddelbart giver mening at stille dem op
vha. 4T-modellen.
Et eksempel er §4; Den ene her [af x2, y2 eller w] kan omskrives til x2 + q2 = p2,
hvor (p, q, x) = 1. derudover f̊ar vi igen ved I1 at vi her kan antage at x er
ulige, og derfor m̊a q være lige. Dette kan s̊a endnu en gang skrives s̊aledes:
x = a2 − b2, q = 2ab og p = a2 + b2 hvor (a, b) = 1 og a > b.
Det skal her bemærkes, at intet sted i besvarelsen er a og b blevet introduceret,
men bruges første gang i §4 som angivet ovenfor. Det må formodes ud fra de
resterende paragraffer, at p og q p̊a et tidspunkt skulle have været udtrykt ved a
og b, hvorfor opgavetypen for §4 kunne være; omskriv eller udtryk x2 ved a og b.
Dette er et generelt problem med paragrafferne – de er rodet formuleret, og det er
ikke klart, hvad der skal vises i de enkelte paragraffer. Man kan sige, at en del af
teknikken og teknologien mangler for at opskrive prakseologien ved 4T-modellen.
Man må antage, at det bevis, der gennemføres, er nyere end Euklids, og der knyt-
tes ingen form for historiefaglig metode til beviset.
Som allerede antydet er beviset rodet sat op, og de enkelte dele er ikke korrekt
sat op i forhold til, hvordan de følger af hinanden og de tidligere p̊astande.
Samlet kategoriseres (Q1,2, R1,2) som en prakseologi af type1, da de matematiske
beviser kommer i forlængelse af forklaringen af, hvordan Euler lavede sin version
af beviset. Prakseologien er ikke fri for historiefaglige elementer, men er stærkt
b̊aret igennem af matematikken.
Det skal bemærkes, at alt dette ikke er i overensstemmelse med (Katz, 1998).
Tilsvarende er (Q1,1, R1,1) kategoriseret som type1, da denne er opbygget af prak-
seologier af b̊ade type1 og type2 foruden den store mængde ren matematik. Ho-

8 Beviset, der genneg̊as i besvarelsen, er dog ikke noget induktionsbevis.
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vedvægten af denne del af besvarelsen ligger p̊a matematik og derfor kategoriseres
den samlede prakseologi som Type1.

Der tages nu fat p̊a præsentationen af Sophie Germain, (Q2, R2). Først beskri-
ves i korte træk hendes arbejde med Fermats sidste sætning, som fokuserer p̊a
hendes kategorisering af primtallene, hvilket har ført til, at primtal p̊a formen
n = 2p + 1, hvor p er et primtal, kaldes for Germain primtal. Det kommenteres
hvordan Germain viste at sætningen ingen løsninger har for 2p + 1 = n < 100,
og sandsynligvis heller ikke for de resterende Germain primtal. Endelig redegøres
der for, hvordan idéen om at se p̊a bestemte typer af primtal førte til det vi-
dere arbejde med løsningen af sætningen, og der linkes til (Q1,1,2, R1,1,2), hvil-
ket er markeret med den stiplede pil p̊a figur 18. De nævnte prakseologier er
(Q2,1,2, R2,1,2)-(Q2,1,2,2,1, R2,1,2,2,1), og de kategoriseres alle som type2, da der tales
om matematik, men der indg̊ar ingen brug af matematiske metoder9.
Herefter redegøres for Germains opvækst og den modstand, hun mødte i forhold
til sin interesse for matematik, (Q2,2,2, R2,2,2). Prakseologien gør alene brug af
historiefaglige metoder p̊a et matematisk emne, og kategoriseres derfor som ty-
pe2. Prakseologien hæver sig dog ikke over redegørelsesniveauet, og der er ingen
referencer til kilder, diskussion af disse eller relateren til større sammenhænge.
Herefter beskrives Germains uddannelse og arbejde som matematiker under en
andens identitet, Monsieur Le Blanc. Der berettes dels om hendes tilknytning til
École Polytechnique og Langrange samt hendes senere brevveksling med Gauss.
Igen hæver afsnittet sig ikke over redegørelsesniveauet – end ikke i beretningen
om, hvordan Germain reder Gauss’ liv for Napoleons fremrykkende tropper. Det
ville være rimeligt i det mindste at betragte disse fortællinger med en smule
kritiske øjne eller med argumenter for, hvorfor de er sande og interessante. Prak-
seologien nævner intet om den matematik, Germain beskæftigede sig med ud over
hendes primtal, hvorfor prakseologien kategoriseres som type2.

Det næste afsnit handler om den franske revolutions betydning for uddannelses-
sytemet, og besvarelsen kommer ind p̊a Gaspard Monges støtte af revolutionen,
hans bidrag til det metriske system og hans medvirken ved opstarten af École
Polytechnique. Derefter handler afsnittet om École Polytechniques rolle som uni-
versitet i dag, og at dette har inspireret en masse, hvorefter der listes nogle af de
store matematikere, der har haft tilknytning til skolen. Institutionens funktion
og betydning undersøges ikke og ej heller kommenteres dens omtumlede start.
Redegørelsen er overfladisk. Det bemærkes efterfølgende, hvilken forskel det gjor-
de for hvem, der kunne blive matematiker, da man gik fra sm̊a akademier hos
monarkerne til uddannelsesinstitutioner som École Polytechnique. Prakseologien
starter som historiefaglig og ender i type2, som det er angivet p̊a figur 18.

9 Igen er det ikke overensstemmelse med (Katz, 1998).
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Det sidste afsnit handler om Sophie Germains betydning, b̊ade i forhold til Fer-
mats sidste sætning og for kvinders muligheder inden for naturvidenskab.
Om Fermats sidste sætning konkluderes og diskuteres der ud fra de forhold, der
allerede er præsenteret i (Q2,1,2,2,1, R2,1,2,2,1) og hvordan beviset for sætningen blev
til en prisopgave hos Det franske akademi efter Germains bidrag. Der gives dog
ingen argumenter for sammenhængen10. Prakseologien er en opsummering med
et enkelt nyt element og kategoriseres som type2.
I vurderingen af, hvilken rolle Germain spillede i forhold til kvinders mulighe-
der i naturvidenskab, inddrages ogs̊a andre tidlige kvindelige matematikere og
hvordan, de ikke var velsete, og Germain beskrives som et miskendt geni, hvilket
ifølge besvarelsen betyder, at hun m̊aske har inspireret et f̊atal men ikke har haft
nogen stor betydning. Her hæver prakseologien sig over redegørelsesniveauet og
det gennemg̊aede historiske materiale diskuteres og den matematikhistoriske si-
tuation vurderes. Det hele sker indfor rammerne af historiefagets metode og p̊a
et genstandsomr̊ade, der må siges at høre matematikhistorien til.
Projektet afrundes af en konklussion, der p̊a fin vis opsummerer pointerne fra be-
svarelsen – men ikke p̊a den matematiske del, da der ikke er meget at konkludere
p̊a beviset om n = 4 og de andre matematiske detaljer.

6.1.4 En generel analyse

Det generelle indtryk af besvarelsen er, at den ikke som s̊adan er en parallelforma-
tion, da der opgaven igennem knyttes forbindelse mellem Fermats sidste sætning
og det historiske element i form af fortællingen om Sophie Germain. Desuden
fungerer problemformuleringen fint, n̊ar den betragtes som SFP-model, da de
stillede spørgsm̊al fint uddybes med afledte spørgsmål. Problemformuleringens
spørgsmål begrænser emnet, og besvarelsen holder sig inden for de retningslinjer,
der udstikkes i problemformuleringen. Der er eksempler p̊a angivelse af taksono-
miske niveauer med opgaveformuleringer som redegør for..., analyser..., diskuter,
der knytter sig til Blooms taksonomi. I forhold til det matematiske kan man sige
at spørgsmål Q1,1 rummer krav til to forskellige strukturelle niveauer. Det er dog
ikke alle spørgsmål, hvor man kan identificere det taksonomiske niveau.
Det der er problemet med besvarelsen er dens meget matematiske indhold. Der er
mange rent matematiske prakseologier, men det rent historiefaglige element er for-
svindende lille, hvilket gør, at besvarelsen ikke rigtigt lever op til bekendtgørelsens
krav om ogs̊a at indeholde rent monofaglige elementer. Til gengæld sammenkob-
les afsnittet om Sophie Germain, der er skrevet i historiens matematik, sammen
med den matematiske del, og man kan sige, at afsnittet er historisk i og med det
alene gør brug af historiefagets metoder. Dog er der generelt det problem med de
prakseologier, der er kategoriseret som type2, at de er p̊a redegørelsesniveauet og
ikke for alvor diskuterer historien eller relaterer den til andre historiske sammen-

10 Forbindelsen til den tidligere prakseologi er vist med en stiplet pil p̊a figur 18.
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hænge, som de faglige mål foreskriver.
Hovedvægten og indsatsen i besvarelsen er lagt p̊a det matematiske og især de
rent matematiske elementer. Projektet ville måske nok have gjort sig bedre som
et matematikprojekt.
Skal man vurdere det studieforberedende i projektet, s̊a m̊a det klart være de
rene matematiske prakseologier og gennemførelsen af dem, der kan være forbe-
rende i forhold til et matematikstudium eller noget, der ligger tæt op af samme
metode. Det studieforberende ligger i at sætte sig ind i et matematisk omr̊ade,
der ligger ud over gmat, og formulere denne nye viden som beviser. Derimod kan
den historiefaglige del ikke antages at være studieforberedende.
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6.2 Projekt 2: Græsk matematik med udgangspunkt i
Pythagoras

Dette projekt er skrevet med matematik A som hovedfaget og historie A er det
inddragede fag. Problemformuleringen har primært fokus p̊a spørgsmål af Type1,
og de dækker de væsentligste elementer af græsk matematik. Historie har umid-
delbart en mindre rolle i problemformuleringen.
Problemformuleringens spørgsm̊al har jeg delt op p̊a følgende vis:
Qo: Græsk matematik med udgangspunkt i Pythagoras.
Q1: Redegør for Pythagoras og Pythagoræernes livsanskuelse.
Q2: Gør rede for de inkommensurable størrelser.
Q2,1: ... og vurder hvilke problemer det gav for Pythagoræerne.
Q3: Redegør for den græske matematiks udvikling i samspil med den historiske,
videnskabelige og kulturelle udvikling.
Q3,1: Kom herunder ind p̊a Euclids rekonstruktion af matematikken p̊a geome-
trisk grundlag.
Q3,1,1: Redegør for Euclids konstruktion af den regulære 5 kant.
Q2,2: Kom herunder ind p̊a ’Det Gyldne Snit’ som en inkommensurabel størrelse11.
Q3,1,2: Ud fra en kildekritisk analyse ønskes en vurdering af p̊alideligheden af
Euclids overleveringer.
Problemformulringen giver anledning til figur 19, n̊ar den stilles op vha. SFP-
modellen.

 
Q0 

Q1  Q2 

Q3,1 

Q3 

Q2,1 

Q3,1,1  Q3,1,2 

Q2,2 

Fig. 19: Problemformuleringen for projekt 2 givet ved SFP-modellen

Man kan argumentere for, at hele spørgsmålet om inkommensurable størrelser
er et spørgsmål afledt af redegørelsen for pythagoræernes livsanskuelse, hvortil

11 Nummereringen af spørgsm̊alet kan umiddelbart synes mærkeligt, men spørgsm̊alet knytter
sig i lige s̊a høj grad til Q2, hvilket er vist med pilene p̊a figur 19.
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deres talfilosofi og endeligt knytter sig. Dette er markeret med den stiplede pil
til venstre p̊a figur 19. Tilsvarende er der en sammenfletning i problemformule-
ringen af den regulære femkant og de inkommensurable størrelser, hvilket ogs̊a er
markeret med en stiplet pil.
Spørgsmålene der stilles knytter sig primært til Type1.

6.2.1 A priori analyse

Det er ud fra problemformuleringen oplagt at stille spørgsm̊al til pythagoræer-
nes lavsanskuelse, der handler om deres talfilosofi, deres pythagoræiske tripler,
deres harmonier i musik og astronomi, og undersøge det pythgoræiske samfund,
der opstod omkring dem. Desuden kan man undersøge spørgsmål af Type 2 som,
hvor og hvorn̊ar de levede.
Som en uddybning af redegørelsen for de inkommensurable størrelser kan man
præsentere definitionen af dem, undersøge hvor de opstod, og give konkrete ek-
sempler som fx at vise, at

√
2 er irrational. Desuden kan man slet ikke komme

uden om, hvordan disse størrelser fik pythagoræernes talfilosofi til at bryde sam-
men, og medførte opløsningen af pythagoræerne.
Til det sidste hovedspørgsmål, Q3, knytter sig naturligvis en diskussion af brugen
af geometri i matematik frem til Euklid skrev sine Elementer, desuden kan man
undersøge, hvorfor matematikken netop nu skulle have et mere stringent grund-
lag og med beviser for de enkelte resultater, hvilket fører til en undersøgelse af
datidens filosofiske udvikling, der igen knytter sig til samfundets udvikling og de-
mokratiets opst̊aen. Der kan herunder redegøres for samfundsstrukturen, selvom
det nok vil ligge noget uden for tanken med problemformulering.
Under Q3,1 vil det være oplagt at komme med en præsentationen af Elemen-
terne, og deres opbygning med definitioner, aksiomer, postulater og sætninger.
Disse kan underbygges med eksempler, og det ville være oplagt at vælge dem ud,
som bruges i Euklids konstruktion af den regulære femkant og definitionen af det
gyldne snit.
Prakseologierne, der vil komme i spil med besvarelsen af de nævnte spørgsmål, vil
være en blanding af Type1 og Type2. De samfundsrelaterede vil desuden trække
p̊a nogle rent historiefaglige prakseologier. Den kildekritiske analyse af Euklids
skrifter vil ogs̊a være af rent historiefaglig karakter.

Dette fører til figur 20 og formuleringen af de afledte spørgsmål kan ses i for-
længelse heraf.
Q0: Græsk matematik med udgangspunkt i Pythagoras.
Q1: Redegør for Pythagoras og Pythagoræernes livsanskuelse.
Q1,1: Hvem var og hvordan blev pythagoræerne Pythagoras disciple.
Q1,2: Redegør for deres placering i hhv. Ægypten, Samos og Italien.
Q1,3: Beskriv pythagoræernes forhold til beviser.
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Q0 

Q1  Q2 

Q3,1 

Q3 

Q2,1 

Q3,1,1  Q3,1,2 

Q2,2  Q2,3  Q2,4 Q1,5 Q1,1  Q1,2  Q1,3  Q1,4  Q3,2  Q3,3  Q3,4 

Q2,4,1 

Q3,1,1,1  Q3,1,1,2 

Q3,1,3  Q3,1,4 

Q3,1,3,3  Q3,1,3,4 Q3,1,3,1  Q3,1,3,2 

Fig. 20: Diagrammet viser a priori analysen af projekt 2.

Q1,4: Beskriv pythagoræernes matematik, dvs. tripler, lige i forhold til ulige tal,
2 som det mindste tal.
Q1,5: Redegør for filosofien ’alt er tal’ og herunder harmonierne i musik og i astro-
nomi.
Q2: Gør rede for de inkommensurable størrelser.
Q2,1: ... og vurder hvilke problemer det gav for Pythagoræerne.
Q2,3: Hvor (i matematikken) opstod kendskabet til inkommensurable størrelser?
Q2,4: Giv en definition af de inkommensurabele størrelser.
Q2,4,1: Giv eksempler p̊a inkommensurable størrelser, som fx

√
2, og vis at de er

inkommensurable.
Q3: Redegør for den græske matematiks udvikling i samspil med den historiske,
videnskabelige og kulturelle udvikling.
Q3,2: Redegør for den filosofiske udvikling, der skete i samtiden.
Q3,3: Redegør for, hvordan filosfien p̊avirkede samfundets udvikling.
Q3,3,1: Beskriv og forklar demokratiets opst̊aen.
Q3,4: Diskuter hvordan de matematiske, filosofiske og samfundsmæssige tanker
har p̊avirket hinanden.
Q3,1: Kom herunder ind p̊a Euclids rekonstruktion af matematikken p̊a geome-
trisk grundlag.
Q3,1,3: Præsenter Euklids Elementer.
Q3,1,3,1: Redegør her for definitionerne og giv eksempler.
Q3,1,3,2: Redegør for aksiomerne og giv eksempler.
Q3,1,3,3: Redegør for postulaterne og giv eksempler.
Q3,1,3,4: Redegør for sætningerne og giv eksempler.
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Q3,1,1: Redegør for Euclids konstruktion af den regulære 5 kant.
Q3,1,1,1: Hvilke tidligere sætninger, aksiomer, definitioner og postulater bruger
Euklid?
Q3,1,1,2: Giv en detaljeret gennemgang af Euklids konstruktion.
Q2,2: Kom herunder ind p̊a ’Det Gyldne Snit’ som en inkommensurabel størrelse.
Q3,1,2: Ud fra en kildekritisk analyse ønskes en vurdering af p̊alideligheden af
Euclids overleveringer.
Q3,1,4: Diskuter brugen af geometri i matematik før Euklids Elementer.

Som sagt vil der fra Q3,1,2 kunne afledes nogle spørgsmål, der giver anledning
til rent historiefaglige prakseologier, hvilke jeg ikke vil forsøge at formulere.
Forbindelse mellem Q3,1,3,4 og Q3,1,1 er markeret med endnu en stiplet linje. Umid-
delbart er der gode muligheder for SFP i problemformuleringen, som det fremg̊ar
af figur 20, men reelt er det kun Q3,2, Q3,3, Q3,3,1 og Q3,4, der er relevante historie-
faglige spørgsmål. Af rent matematikfaglige spørgsmål har man Q2,4,1 med beviset
for at

√
2 er irrational og muligvis enkelte matematiske prakseologier i forbindel-

se med behandlingen af ’Det Gyldne Snit’. Den primære tværfaglighedstype i a
priori analysen er Type1.

6.2.2 Resumé

Besvarelsen lægger ud med at redegøre for det relevante i at undersøge, hvor
pythagoræerne havde deres idéer fra, dvs. lægger op til en redegørelse af tiden før
Pythagoras, hvilket her forst̊as som ægypterne og deres matematik (Q4, R4). Der
gøres først kort rede for samfundsstrukturen i det græske omr̊ade før pythagoræ-
ernes tid, (Q4,1, R4,1), herefter beskrives kort ægyptisk og babylonsk matematik,
(Q4,2, R4,2), og det diskuteres, hvorvidt man allerede kendte Pythagoras sætning
(Q4,2,1, R4,2,1). Endelig præsenteres kort forskellen p̊a babylonsk-ægyptisk mate-
matik og græsk matematik, (Q4,3, R4,3).
Som det næste præsenteres den første del af matematikkens historie ved en tids-
linje, hvor enkelte af de diskuterede elementer og personer er placeret, (Q0,0, R0,0),
hvorefter Pythagoras og pythagoræerne introduceres, (Q1, R1), med en oprems-
ning af de matematiske emner de arbejdede med, (Q1,1, R1,1), herefter beskri-
ves deres tro p̊a, at menneskets sjæl er udødelig, (Q1,2, R1,2), og hvor og hvor-
dan broderskabet fungerede, (Q1,3, R1,3) – her kommer igen nogle bemærkninger
om livsfilosofi og matematik. I forlængelse af dette præsenteres de inkommen-
surable størrelser, (Q2,3, R2,3), hvordan dette førte til pythagoræernes endeligt,
(Q2,1, R2,1), og endeligt bevises det, at

√
2 er irrational, (Q2,4, R2,4).

Det næste afsnit handler om udviklingen inden for den græske matematik, og
hvilken indflydelse Platons filosofi havde p̊a denne, (Q3, R3). Afsnittet er kort og
rodet. Der redegøres herefter for den historiske samtid for Euklid, (Q3,3, R3,3), og
hellenisme, Aleksander den Store samt andre historiske elementer nævnes meget
kort.
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Næste afsnit indledes med et lille afsnit om Euklid i Alexandria og hans Elemen-
ter, (Q3,1, R3,1), hvilket fører til en præsentation af Elementerne, (Q3,1,2, R3,1,2).
Indledningsvis beskrives den deduktive metode, som Euklid gør brug af,
(Q3,1,2,1, R3,1,2,1), hvilket dog er en noget løs beskrivelse. Derefter redegøres for
definitionerne med eksempler, (Q3,1,2,2, R3,1,2,2), postulaterne, (Q3,1,2,3, R3,1,2,3) og
aksiomerne, (Q3,1,2,4, R3,1,2,4).
Herefter kommer et eksempel p̊a en sætning med bevis i form af Pythagoras sæt-
ning, (Q3,1,3, R3,1,3).
Nu skal den regulære femkant konstrueres, (Q3,1,1, R3,1,1), og først undersøges det
hvilke sætninger, der bruges i konstruktionen. Der er i alt 11 sætninger, som jeg
vender tilbage til i analysen af besvarelsen. Sætningerne og behandlingen af dem
udgør (Q3,1,1,1, R3,1,1,1)-(Q3,1,1,11, R3,1,1,11). Herefter præsenteres Det Gyldne Snit
som en inkommensurabel størrelse, der opskrives b̊ade vha. tal og udledes alge-
braisk, (Q2,2, R2,2). Herefter præsenteres Euklids formulering af Det Gyldne Snit,
hvilket bruges til at finde Det Gyldne Snit i femkanten.
Det sidste afsnit i besvarelsen handler om kildekritik af Euklids Elementerne, og
hvordan de er blevet skrevet og skrevet om igennem hisotrien, (Q3,2, R3,2).
N̊ar besvarelsen stilles op efter SFP-modellen, f̊ar man resultatet, som er vist p̊a
figur 21.

  Q0 

Q1  Q2 

Q3,1 

Q3 

Q2,1 

Q3,1,1  Q3,1,2 

Q2,2  Q2,3  Q2,4 Q1,1  Q1,2  Q1,3  Q3,3  Q3,2 

Q3,1,3 

Q3,1,2,3  Q3,1,2,4 Q3,1,2,1  Q3,1,2,2 

Q4  Q0,0 

Q4,1  Q4,2  Q4,3 

Q3,1,1,10  Q3,1,1,11 Q3,1,1,8  Q3,1,1,9 Q3,1,1,6  Q3,1,1,7 Q3,1,1.4  Q3,1,1,5 Q3,1,1,3 Q3,1,1,1  Q3,1,1,2 

Q2,2,1  Q2,2,2 

Fig. 21: Diagrammet viser besvarelsen af projekt 2. Den stiplede linje viser den
sammenkobling, der er mellem besvarelsens dele. Dobbeltpilen viser, at
samme opgave og svar g̊ar igen.
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6.2.3 Analyse af projektbesvarelsen

Som allerede angivet i resuméet, afsnit 6.2.2, af projektbesvarelsen, ligger hoved-
vægten af prakseologierne inden for Type1 og Type2 med enkelte elementer af
matematik og historie.
Den første gren af prakseologier ud fra Q4, jf. figur 21, er af Type2. De er alle p̊a
redegørelsesniveauet, og de har til formål at give et overblik over, hvilket sam-
fund og hvilken matematik, der g̊ar forud for grækerne. Prakseologierne er ikke af
Type1, da der ikke trækkes p̊a nogen form for matematisk viden – der opskrives
en formel for hhv. arealet af en ligesidet trekant og arealet af en cirkel. Det er
alt, hvorfor der er tale om Type2.
Hele gennemgangen af babylonsk og ægyptisk matematik er overfladisk og med
enkelte misforst̊aelser12.
Den næste overskrift hedder Græsk Matematik, hvilket kort opsummerer, hvilken
kronologisk rækkefølge ægyptere og babyloner, pythagoræerne, Euklid og ’Nyere
tid’ med nyere matematikere er placeret i forhold til år 0, og dette vises desuden
med en tidslinje. Afsnittet må besvare spørgsmålet Giv et overblik over græsk
matematik, og er en prakseologi af Type2. Det skal retfærdigvis siges, at i de
efterfølgende afsnit behandles de enkelte elementer nærmere.
Afsnittet om pythagoræerne er igen p̊a et redegørelsesniveau med mange sm̊a
prakseologier, (Q1, R1)-(Q1,3, R1,3), og giver et indtryk af det fælleskab som, py-
thagoræerne udgjorde. Afsnittet er dog rodet og med flere gentagelser. Der gives
et eksempel p̊a en pythagoræisk tripel, og det eftervises, at dette er korrekt. Til-
svarende præsenteres talforholdene oktav, kvint og kvart, men dette er ogs̊a de
eneste elementer, der har med ren matematik at gøre. Derfor er de nævnte prak-
seologier alle af Type2.
Det næste afsnit handler om de inkommensurable størrelser, hvor de først præ-
senteres, og der redegøres for, hvordan de blev pythagoræernes endeligt. Man kan
sige, at begge prakseologier er af Type2, da de ikke som s̊adan indeholder nogen
matematiske analyser, men fokuserer p̊a det matematiske objekts betydning for
et (matematik) historisk fænomen som pythagoræerne. Det matematiske element
kommer dog i (Q2,4, R2,4), hvor det vises, at

√
2 er irrational, og prakseologien

kan stilles op vha. 4T-modellen, som det ses i tabel 16.

12 Fx. behandles babylonere og grækere under ét, og der skelnes ikke mellem de to samfund
og deres forskellige bidrag til matematikken.
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Type Vis at
√

2 er rational
Teknik Opskriver r2 = p

q
som uforkortelig brøk og anvender

almindelige regneoperationer
Teknologi Diskursen vedrørende elementerne i Z og aritmetiske

operationer
Teori Elementær talteori

Tab. 16: Beviset for at
√

2 er rational repræsenteret ved 4T-modellen

Med denne matematiske prakseologi vist ved 4T-modellen, f̊ar hele (Q2, R2) ka-
rakter af Type1, da der b̊ade inddrages nogle af historiefagets og matematiks
metoder til at angive det afgørende ved de inkommensurable størrelser.

Der kommer nu igen et meget kort afsnit om græsk matematik, den udvikling
den gennemgik, og hvordan Platons tanker p̊avirkede udviklingen. Afsnittet er
højst p̊a et redegørelsesniveau og meget løst formuleret. Platons idéverden præ-
senteres, men der kommer intet konkret om hverken matematiske eller historiske
elementer. Afsnittet kan derfor betragtes som en prakseologi, (Q3, R3), af Type2,
der besvarer opgaven; redegør i meget korte træk for udviklingen i græsk mate-
matik.
Afsnittet uddybes gennem en meget kort redegørelse for de historiske begivenhe-
der i tiden omkring Euklid, (Q3,3, R3,3). Redegørelsen er igen mere en opremsning,
og begivenheder og navne bruges uden uddybende beskrivelse. Prakseologien, der
behandler opgaven; Redegør for Euklids historiske samtid, er en ren historiefaglig
prakseologi, som det ville være relevant at uddybe – evt. p̊a bekostning af en
overfladisk redegørelse for ægypteres og babyloners bidrag til matematikken.
Derefter koncentrerer besvarelsen sig om Euklid, og der indledes med en un-
dersøgelse af hans person og hans virke, (Q3,1, R3,1). Undersøgelsen beskæftiger
sig ikke umiddelbart med det matematiske perspektiv, hvilket giver prakseologien
en karakter af Type2. Dog uddybes undersøgelsen med en præsentation af Euklids
Elementer, (Q3,1,2, R3,1,2). Denne præsentation kan deles op i fire underopgaver,
der redegør for Euklids deduktive metode, definitioner, postulater og sætninger,
(Q3,1,2,1, R3,1,2,1)-(Q3,1,2,4, R3,1,2,4). Prakseologierne er af Type1, men det skal be-
mærkes, at der sagtens kunne være g̊aet mere i detaljen med præsentationen.
Man kunne fx diskutere deres udformning, og hvordan man artikulerede mate-
matikken dengang i forhold til nu for at vise forskelle og ligheder, og dermed
demonstrere, at man er bevidst om datidens m̊ade at bedrive matematik p̊a. Især
er redegørelsen for Euklids deduktive metode noget overfladisk, og man mangler
generelt eksempler p̊a det, der omtales i denne del af besvarelsen.
Derefter gengives Euklids bevis for Pythagoras sætning, (Q3,1,3, R3,1,3). En gen-
nemgang af dette bevis kunne være en rigtig god måde at demonstrere de omtalte
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begreber fra Elementerne og til at demonstrere, at man har sat sig ind i datidens
matematiske tankegang. Besvarelsen derimod taler løst om sætningen, formulerer
sætningen, tegner den og beviser sætningen vha. CAS-værktøjet Geometer. Det
kan i og for sig være rimeligt at anskueliggøre nogle svært tilgængelige gamle
bevismetoder vha. CAS, og i det hele taget inddrage CAS i studieretningspro-
jekterne, da CAS er et element, der i bekendtgørelsriori analyse, der er en del af
desinmodellen SFP. Af a priori analysen vil det fremg̊a, om der er mulighed for
en reel sammenkobling af de to fag, eller der er overvejene sandsynlighed for, at
besvarelsen vil f̊a en parallelformation.
For at lave en s̊adan analyse kræver det naturligvis et indg̊aende kendskab til
begge fag, dvs. at begge fags lærere må g̊a sammen om at lave a priori analysen.
A priori analyserne i dette speciale bærer præg af en manglende kendskab til
historiefaget, hvilket kan være årsagen til de manglende forbinden stilles krav om
at bruge.
Desværre demonstrerer dette eksempel ikke noget om elevens evne til at sætte
sig ind i de gamle metoder, og beviset, der gennemføres vha. Geometer, kan laves
blot man ved, at sætningen siger: a2 + b2 = c2. Man kan naturligvis opskrive den
vha. 4T-modellen, hvilket giver tabel 17.

Type Vis Pythagoras sætning; a2 + b2 = c2

Teknik Tast opgaven ind i Geometer
Teknologi Diskursen vedrørende brugen af Geometer
Teori Elementær talteori

Tab. 17: Prakseologien, hvormed Pythagoras sætning vises

Det skal dog bemærkes, at min manglende kendskab til Geometer gør, at der
muligvis er teknikker tilknyttet opskrivningen af opgaven i Geometer, hvilket til-
svarende vil p̊avirke diskursen og dermed gøre brug af en teknologi tættere p̊a
Euklids.
Dette er en prakseologi, der knytter sig til gmat, og da der ikke er nogen form
for historisk eller matematik historisk analyse af sætningen og beviset, kan man
konkludere, at prakseologien er rent matematisk.

Der gives endnu et eksempel p̊a indholdet af Elementerne i form af Euklids kon-
struktion af den regulære femkant. Afsnittet starter med ønsket om at konstruere
femkanten, (Q3,1,1, R3,1,1) og, at man er nødt til at undersøge, hvilke resultater,
der skal bruges til konstruktionen. I besvarelsen præsenteres 11 resultater, som
jeg vil gennemg̊a enkeltvis.
Sætning 1 (I.35). Parallelogrammer p̊a samme grundlinje og mellem samme
paralleller er ligestore i areal. Euklids bevis opridses, og præsenteres ved en figur,
men gennemg̊as ikke i detalje. Der kan derfor ikke være tale om, at beviset udgør
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en matematisk prakseologi. Dog er der matematiske elementer, hvorfor prakseo-
logien kan betegnes som værende af Type1. Man kan sige, at teknikken skitseres,
og dermed eksisterer en del af prakseologiens teknologi, men uden at dette er
tilstrækkeligt til, at der er tale om en færdig prakseologi ved 4T-modellen.
Sætning 2 (I.37). Trekanter p̊a samme grundlinje og mellem de samme parallel-
ler er ligestore. Det bemærkes at sætningen følger af sætning 1, og det skitseres,
hvordan samme figur kan anvendes i argumentationen. Gennemgangen er meget
kortfattet og med mindre fejl, hvilket gør det svært at læse. Prakseologien er af
Type1.
Det bemærkes herefter, at ved samme fremgangsmåde som for sætning 1 vises sæt-
ning 3 og 4. Der er ikke andet i dem i besvarelsen end selve opskrivningen, og man
kan derfor diskutere om prakseologierne er af Type1 eller Type2. Umiddelbart
forholder besvarelsen sig ikke til sætningerne, og der anvendes ingen matematisk
metode i forbindelse med sætningerne, hvorfor prakseologierne, de knytter sig til,
karakteriseres som Type2.
Sætning 3 (I.41). N̊ar parallelogrammer har samme grundlinje som en trekant
og ligger mellem samme paralleller, er parallelogrammet dobbelt s̊a stort som tre-
kanten. Der kommenteres ikke yderligere p̊a sætningen i besvarelsen.
Sætning 4 (I.43). I ethvert parallelogram er udfyldningsfigurerne til parallelo-
grammet omkring diagonalen ligestore.13 Begreberne parallelogram omkring dia-
gonalen og udfyldningsfigur forklares, men det er alt, hvad der kommenteres p̊a
sætningen.
Det opsummeres kort, hvad de fire sætninger giver.
Sætning 5 (I.47). Det er Pythagoras sætning, og der henvises til det allerede
givne bevis, (Q3,1,3, R3,1,3). Dette er markeret med en fuldt optrukken dobbelt pil.

Det bemærkes nu, at den næste sætning er fra Bog II, og handler om geome-
trisk algebra, dvs. 2-dimensionel geometri. Mange af resultaterne kan oversættes
til simpel algebra, hvilket har ført til debatter om, hvorvidt grækerne lavede al-
gebra eller ej, se fx (Katz, 1998, s. 67) eller (Lützen & Ramskov, 1999, s.10). Der
kommenteres dog ikke p̊a denne debat, eller hvad der i denne sammenhæng skal
forst̊as ved geometrisk algebra.
Sætning 6 (II.6). N̊ar en ret linje er halveret, og en anden ret linje er afsat
i forlængelse af den, s̊a er det rektangel, der indesluttes af hele linjen med dens
forlængelse og forlængelsen, samt kvadratet p̊a halvdelen lig med kvadratet p̊a den
rette linje, der er sammensat af halvdelen og forlængelsen. Sætningen illustreres
med en figur og linjestykkerne angives med bogstaver, og endeligt oversættes den
geometriske figur til det algebraiske udtryk: (2a+ b)b+ a2 = 2ab+ b2 + a2, og det
konkluderes, at sætningen siger, at (a+ b)2 = a2 + b2 + 2ab.
Man kan alts̊a argumentere for, at beviset b̊ade gennemføres vha. historiefaglige
og matematiske metoder, da først det historiske bevis kort forklares, hvorefter

13 Sætningernes ordlyd er den, eleven har angivet i projektbesvarelsen.
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beviset og resultatet forsøges fortolket med den viden, man har fra gmat. Der-
med er besvarelsen en prakseologi af Type1.
Sætning 7 (II.11). At dele en given ret linje s̊aledes, at det rektangel, der in-
desluttes af hele linjen og det ene af stykkerne, er lig kvadraterne p̊a det andet
linjestykke. Sætningen tegnes og Euklids bevis gennemg̊as. Der er denne gang
ingen oversættelse til algebraisk notation, det blev dermed p̊apeget, hver gang en
tidligere sætning blev brugt, og beviset er klart en prakseologi af Type1. Der er
dog sl̊afejl, der generer læsningen.
Det kommenteres ikke i besvarelsen, hvilke linjestykker, der ønskes bestemt, eller
hvordan Euklid laver sin geometriske figur. Man kunne ogs̊a have kommenteret
p̊a, at babylonerne løste samme problem, men heller ikke det kommer med, selv-
om det er relevant set fra matematikkens historie. Sætningen gengives i Bog VI
som en sætning omhandlende Det Gyldne Snit. I besvarelsen bemærkes det, at
man vender tilbage til sætningen i forbindelse med Det Gyldne Snit.

Det bemærkes, at de næste sætninger er fra Bog III, der omhandler cirklens
geometri.
Sætning 8 (III.36). Hvis der fra et punkt P udenfor en cirkel tegnes en linje,
der rører cirklen i T, og en vilk̊arlig linje, der skærer cirklen i R og S, s̊a gæl-
der det altid at: PR · PS = PT 2. Beviset for sætningen deles i to tilfælde; n̊ar
linjen gennem R og S g̊ar genenm centrum, og n̊ar den ikke gør. Som ved den
forrige sætning gennemg̊as Euklids version af beviset, og med inddragelse af de
allerede gennemg̊aede sætninger. Beviset kunne dog stadig godt være fyldt ud
med flere detaljer, og sl̊afejlene gør beviset svært at læse. Beviset fremst̊ar lettere
overfladisk og uden forklaring p̊a, hvordan Euklid konstruerede sin figur, og hvad
det var, han mente, han viste. Beviset udgør en prakseologi af Type1, omend
overfladisk.
Sætning 9 (III.37). Hvis der fra et punkt A udenfor en cirkel trækkes to linjer,
hvoraf den ene skærer cirklen i B og F, og den anden i fællespunktet D med cirk-
len, og hvis yderligere; AB · AF = AT 2.
Sætningen præsenteres som den omvendte til sætning 8, og beviset lyder som
følgende: Det g̊ar ud p̊a at tangenten AD=AT, som er tangenten p̊a den anden
side af cirklen. Der er ingen illustration at støtte sig til, og man kan knap nok
kalde dette en skitse af et bevis. Faktisk er der bare tale om omskrivningen af
sætningen, hvortil der knyttes en kommentar om beviset, og dermed kategoriseres
prakseologien som Type2.
Sætning 10 (III.32). Korde tangentvinklen x er lig med den periferivinkel b,
der indeholdes af den bue, der bestemmes af korden, og ligger til modsat af x.
Det er tvivlsomt, hvorvidt den tekst, der er knyttet til sætningen er tænkt som
et bevis. Det bemærkes, at beviset er meget simpelt, s̊a tales der om den bue,
de to vinkler udspænder, og at a = b. P̊a tegningen er der dog kun angivet en
cirkel med en indskreven trekant samt vinklerne α og β. Skal behandlingen af
denne sætning anses for at være en prakseologi, der underbygger undersøgelsen
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af, hvilke sætninger der bruges i konstruktionen af den regulære femkant, s̊a m̊a
prakseologien siges at være af Type2. Den er hverken rigtig historie eller rigtig
matematik – den er ikke rigtigt noget.

Det bemærkes s̊a, at man nu er klar til at begynde konstruktionen af femkanten.
Sætning 11 (IV.10). At konstruere en ligebenet trekant, hvori hver af vinklerne
ved grundlinjen er dobbelt s̊a stor som topvinklen. Det bemærkes efter formulerin-
gen af sætningen at Da s̊adan en trekant vil have vinklerne 36o, 72o og 72o, og da
72o er en femtedel af 360o [...] ville dette være en fin løsning. Derefter konstrue-
res en ligebenet trekant, der bl.a. gør brug af sætning 7, og hvor vinkelsummerne
opfylder sætning 11. Det gøres ikke eksplicit, hvorvidt fremgangsmåden i kon-
struktionen af den ligesidede trekant, der tegnes i Geometer, tegnes efter beviset
for sætning 11 – beviset kommenteres i det hele taget ikke.
Efter at have konstrueret den ligesidede trekant konkluderes følgende; Hermed
kan jeg konstruere en tikant, og dermed ogs̊a den regulære femkant. Afsnittet
slutter her, og besvarelsne g̊ar videre til Det Gyldne Snit.
Den regulære femkant konstrueres aldrig – heller ikke i Geometer, og dette kom-
menteres ikke. Den nærmest manglende besvarelse, R3,1,1, er markeret med en
prikket periferi p̊a figur 21, selvom dette er et af de spørgms̊al, der stilles i pro-
blemformuleringen14. Da b̊ade Q3,1,1 og Q3,1,1,11 behandles s̊a overfladisk og med
en mangelfuld diskussion af hhv. deres konstruktion og bevis, kategoriseres den
besvarende prakseologier som Type2.
Det skal siges om konstruktionen af den regulære femkant, at det ikke fremg̊ar
klart af Elementerne, hvordan Euklid lavede sin konstruktion, men en diskussion
af dette og en præsentation af den diskussion, der har været af dette op gennem
tiden, som den fx ses i (Katz, 1998), kunne være inddraget i besvarelsen.

Der redegøres efterfølgende for Det Gyldne Snit som en inkommensurabel størrelse,
og det defineres først som talstørrelsen Φ =

√
5+1
2

, og udledes algebraisk. Man
kan sige, at spørgsmålet Q2,2,1 handler om at vise, at det gyldne snit er givet ved

Φ =
√

5+1
2

, n̊ar det derfineres som hos Euklid; Den mindste del skal forholde sig til
den største del som den største del til hele linjen (Projekt 2). Stilles besvarelsen
op vha. 4T-modellen, ser den ud som i tabel 18.
Man kan alts̊a kategorisere prakseologien (Q2,2,1, R2,2,1) som matematisk, da me-
toden er matematisk og genstandsomr̊adet, Euklids definition af Det Gyldne Snit,
er matematisk. Besvarelsen rummer dog ogs̊a en helt generel præsentation af Det
Gyldne Snit, men som den resterende del af projektbesvarelsen er denne del over-
fladisk og noget rodet, hvilket er medvirkende til, at den matematiske del bliver
den bærende.

14 Disse er ellers angivet med en fuldt optrukken periferi.
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Type Vis at Φ =
√

5+1
2

ud fra Euklids definition af Det Gyldne Snit

Teknik Aritmetiske operationer p̊a ligheden a+b
a

= a
b

Teknologi Diskursen vedrørende aritmetisk operationer p̊a algebraiske
udtryk

Teori Elementær talteori

Tab. 18: Prakseologien, der viser forholdet Det Gyldne Snit, repræsenteret ved
4T-modellen

Den anden del af behandlingen af Det Gyldne Snit, (Q2,2,2, R2,2,2), handler om at
vise Det Gyldne Snit i den regulære femkant. Dette sker ved at tegne en regulær
femkant i Geometer, der deles i 3 ligebenede trekanter. To sider forlænges, til de
skærer hinanden, og forholdet mellem de forlængede linjestykker og siderne er
Det Gyldne Snit, ifølge resultaterne fra Geometer15. De forlængede linjestykker
er lig længderne fra et hjørne til et andet i figuren, dvs. det, der i besvarelsen
betegnes femkantens diagonaler, forholder sig til sidelængderne med Det Gyldne
Snit.
P̊a sin vis kan man sige, at man i (Q2,2,2, R2,2,2), har en teknik, der handler om
vha. Geometer at beregne forholdet mellem forskellige linjestykker, der knyttes
til femkanten. Teknologien er diskursen vedrørende brugen af Geometer, hvilken
er svær at sige noget yderligere om uden kendskab til programmet.
Gennemgangen af opdelingen af femkanten og forlængelsen af linjestykkerne lig-
ner gengivelsen af Euklids beviser, men der er ingen referencer i afsnittet, og det
virker som taget ud af en sammenhæng. Det er derfor ikke muligt at sige, om
der er tale om gentagelse af tidligere tiders beviser, og dermed en prakseologi
af Type1, eller om det er en nutidig opgaveform og dermed en ren matematisk
prakseologi. Samlet kategoriseres (Q2,2, R2,2) som en Type1 prakseologi.
Det sidste afsnit er som sagt kildekritikken af de eksisterende udgaver af Euklids
Elementerne, (Q3,2, R3,2). Besvarelsen omfatter en kort redegørelse for, hvordan
overleveringen er foreg̊aet, og hvilke problemer dette har givet anledning til. En-
delig gives en samlet vurdering af Elementernes troværdighed som kilde.

6.2.4 En genrel analyse

Tager man udgangspunkt i problemformuleringen, s̊a kan man sige, at den al-
lerede spreder sig over et bredt omr̊ade indenfor matematikkens historie. Det
Gyldne Snit, Euklid og hans Elementer samt pythagoræerne er store emner til
et enkelt projekt, hvis der skal g̊as i dybden med matematikken, datidens ma-
tematiske virkelighed og endelig den historiske kontekst, de tilhører. Der ligger

15 Jeg er ikke klar over, hvordan programmet virker og dermed, hvordan det finder de præ-
senterede værdier.
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derfor en risisko for, at projektet bliver overfladisk og ikke p̊a højere niveau end
redegørelsesniveauet. Risikoen er, at eleven ikke f̊ar demonstreret b̊ade de mate-
matiske og de historiefaglige kompetencer.
Som det fremg̊ar af figur 20, vil man naturligvis kunne stille mange afledte
spørgsmål, og der vil være en sammenkobling mellem de elementer, der knytter
sig til Euklids Elementer. Spørgsmålene, der præsenteres, kan desuden behandles
mere detaljeret, men de mange spørgsmål vil formentlig give en diffus besvarelse,
der peger i mange retninger.
De mange emner betyder desuden, at problemformuleringen ikke lægger op til et
samspil mellem de to fag, der er som s̊adan ikke nogen nødvendighed af matema-
tik og historie for at skrive en opgave ud fra problemformuleringen – man kunne
alene beskæftige sig med emnerne inden for rammerne af Type2, og dermed vil
besvarelsen mangle en demonstration af de monofaglige kompetencer for at leve
op til bekendtgørelsens krav.

G̊ar man videre og betragter besvarelsen, der ses p̊a figur 21, er den dominerende
prakseologitype da ogs̊a Type2, fulgt op af Type1. De monofaglige elementer er
lige lidt til stede, og man kan p̊a den måde ikke karakterisere besvarelsen som en
parallelformation – den lægger sig p̊a overfladisk vis mellem Type2 og Type1.
Desuden gøres en allerede omfangsrig problemformulering endnu bredere ved at
inddrage babylonere og ægyptere, hvor det ville have været mere relevant at f̊a
uddybet nogle af de øvrige elementer fra problemformuleringen.
Der er flere steder, hvor det er svært at karakterisere den enkelte prakseologi,
da den ikke klart aktiverer historiefagets eller matematiks metode. Desuden kan
man konstatere, at de steder, hvor der er tale om en matematisk prakseologi, gen-
nemføres denne med CAS-værktøjet Geometer, hvilket kunne være interessant,
hvis der blev redegjort for tankerne bag beviserne og brugen af Geometer.
Som det allerede er p̊apeget i den detaljerede analyse, er besvarelsen rodet og
behandler flere af delopgaverne p̊a en overfladisk facon, og man lades tilbage med
det indtryk, at forfatteren ikke er kommet i dybden med emnet, og at projek-
tet ikke er gennemarbejdet. Dette er naturligvis med til at p̊avirke indtrykket af
projektet som helhed, og hvordan det tværfaglige samarbejde mellem matematik
og historie (ikke) fungerer.

6.3 Øvrige projekter om græsk matematik

Det netop analyserede projekt om græsk matematik er et eksempel, hvor ingen
af de elementer, man ønsker skal trænes med studieretningsprojektet, virkelig
kommer i spil. Dette gør sig ogs̊a gældende for projekt 11 og 14, hvorimod der er
et godt forsøg p̊a sammenkoblingen af matematik og historie i projekt 5.
Det, der er forskellen p̊a projekt 5 og de øvrige om græsk matematik, er en analyse
af den historiske kontekst og matematikopfattelsen hos Euklid, der samles til en
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vurdering af, hvordan filosofiske, politiske og matematiske tanker gensidigt har
p̊avirket hinanden og fremmet udviklingen inden for de 3 omr̊ader. Der er alts̊a
tale om en nødvendig undersøgelse af det historiske omr̊ade og det matematiske
omr̊ade for at slutte noget om et tværfagligt emne.
Den manglende nødvendighed af monofaglighederne i de øvrige projekter kan
være medvirkende til, at det er svært at f̊a dannet en rød tr̊ad i opgaven, og de
bliver let overfladiske, og de enkelte prakseologier bliver svære at skelne imellem,
n̊ar fagenes metoder ikke st̊ar klart frem.
I projekt 2 er der heller ikke lagt op til nogen nødvendighed af metoderne fra hhv.
historie og matematik, men derimod er der valgt et emne fra matematik, hvor
der ønskes en redegørelse for forskellige historiske elementer med tilknytning til
emnet. Emnet er historisk, da det begivenhederne er foreg̊aet og matematikken
skabt for mange år siden, men dette gør ikke alene emnet til tværfagligt – eller
interessant at undersøge. Der skal mere til, hvilket de fire eksempler viser med al
tydelighed.
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6.4 Projekt 3: Isaac Newtons differential- og integralregning

Projektet er skrevet med matematik A som hovedfag, hvilket ogs̊a ses af problem-
formuleringens spørgsmål, hvor spørgsmålene primært er af Type1, der aktiverer
matematiks metoder. Problemformuleringens spørgsmål kan deles op p̊a følgende
vis:
Q0: Redegør for Isaac Newtons differential- og integralregning.
Q1: Redegør i hovedtræk for den samfundsmæssige udvikling i oplysningstiden.
Q2: Redegør i hovedtræk for den naturvidenskabelige udvikling i oplysningstiden.
Q2,1: ... samt Newtons rolle heri.
Q3: Redegør for Newtons differentialregning og integralregning.
Q3,1: Man skal herunder anvende Newtons metode til bestemmelse af ẏ

ẋ
p̊a kurven

x3y3 − 1
2
x2y + 1

3
axy2 = 0.

Q3,1: Giv en detaljeret gennemgang af Newtons bevis for Regel 1, se sætning 6.1
p̊a side 98.
Q3,3: Vurder Newtons metode til bestemmelse af hældningskoefficienten til en
tangent i et punkt.
Q3,3,1: ... og især Berkeleys kritik heraf.
Q2,1,1: Vurder Newtons betydning for samtiden og eftertiden.
Problemformuleringen giver anledning til figur 22.

 
Q0 

Q1  Q3 

Q3,1 

Q3,1,1 
 

Q2,1 
 

Q2 

Q2,1,1 
 

Q3,3 
 

Q3,2 
 

Fig. 22: SFP-modellen over problemformuleringen til projekt 2
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6.4.1 A priori analyse

Det er oplagt at Q1 skal besvares med historiefagets prakseologier, og spørgsm̊alet
er tilpas åbent til, at eleven selv kan stille sig en række nye spørgms̊al, der kan
undersøges og hjælpe med at besvare Q1.
Nogle eksempler kunne være; hvilken samfundsstrukturer opstod i oplysningsti-
den? Hvilken rolle spillede borgerskabet? Hvad betød tredelingen af magten? Der
ud over kunne de afledte spørgsmål handle om opgøret med autoritetstroen, reli-
gionens rolle og indflydelse, og hvad betød begreber som fremskridt og oplysning?

Besvarelsen af Q2 vil sandsynligvis gøre brug af type2, og man kan overordnet
stille afledte spørgsmål som, hvilken rolle spillede naturvidenskaben i samfundet?
Hvilke naturvidenskabsfilosofiske holdninger var fremherskende? Hvilke teorier
blev dannet indenfor fysik, kemi, biologi og matematik? Her vil Newton fylde en
del med sin revolution af mekanikken og naturligvis hans differential- og integral-
regning, men man kunne ogs̊a se p̊a hvilke andre naturvidenskabsmænd, der har
haft betydning for udviklingen i oplysningstiden.
For at besvare spørgsmålet om Newtons rolle i naturvidenskabens udvikling, kan
man stille spørgsm̊al om, hvilke bidrag er Newton kommet med inden for fysik,
optik, kemi og naturligvis matematik? Hver naturvidenskabelig gren her danner
et spørgsmål i sig selv. Man kunne ogs̊a undersøge, hvordan han arbejdede og
samarbejdede med de øvrige naturvidenskabsmænd i samtiden, og hvilken rolle
og status han havde i sin samtid.
Man kan sige, at Q3 er et mere lukket og konkret spørgsmål, der oplagt besvares
med type1.

Formulerer man ovenst̊aende til konkrete spørgsmål, f̊ar man følgende liste med
udgangspunkt i problemformuleringen:
Q0: Redegør for Isaac Newtons differential- og integralregning.
Q1: Redegør i hovedtræk for den samfundsmæssige udvikling i oplysningstiden.
Q1,1: Hvilken samfundstruktur opstod i oplysningstiden?
Q1,1,1: Redegør for Hume, Lock, Rousseau og Montesquieus filosofiske tanker og
syn p̊a samfundet.
Q1,1,2: Hvilken rolle spillede borgerskabet i oplysningstiden?
Q1,1,3: Hvad betød tredelingen af magten?
Q1,2: Diskuter religionens ændrede rolle i oplysningstiden.
Q1,2,1: Kom herunder ind p̊a deismen og dens tilhængere.
Q1,3: Hvad betød begreber som oplysning og fremskridt?
Q2: Redegør i hovedtræk for den naturvidenskabelige udvikling i oplysningstiden.
Q2,1: Samt Newtons rolle heri.
Q2,1,2: Beskriv Newtons bidrag til mekanikken.
Q2,1,3: Beskriv Newtons bidrag til optikken.
Q2,1,4: Beskriv Newtons bidrag til kemien.
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Q2,1,5: Beskriv Newtons bidrag til matematikken.
Q2,1,6: Hvordan arbejdede Newton, og hvordan fungerede hans samarbejde med
kollegaer?
Q2,1,6,1: Hvilken rolle og status havde Newton i sin samtid?
Q2,2: Hvilken rolle spillede naturvidenskaben i samfundet?
Q2,3: Hvilke naturvidenskabsfilosofiske tanker var fremherskende?
Q2,4: Hvilke nye teorier blev dannet inden for fysik, kemi, biologi og matematik?
Q2,1,1: Vurder Newtons betydning for samtiden og eftertiden.
Q3: Redegør for Newtons differentialregning og integralregning.
Q3,0: Forklar begreberne flux og fluent.
Q3,0,1: Hvordan fortolkede Newton disse størrelser?
Q3,0,2: Forklar Newtons fluxionsmetode.
Q3,0,2,1: Demonstrer Newtons egen brug af metoden som fx Problem IV. To draw
tangents to curves. The first manner.(Lützen et al., 1999).
Q3,0,2,2: Hvordan ser produktreglen ud i fluxionsmetoden?
Q3,1: Man skal herunder anvende Newtons metode til bestemmelse af ẏ

ẋ
p̊a kurven

x3y3 − 1
2
x2y + 1

3
axy2 = 0.

Q3,2: Giv en detaljeret gennemgang af Newtons bevis for Regel 1, se sætning 6.1.
Q3,3: Vurder Newtons metode til bestemmelse af hældningskoefficienten til en
tangent i et punkt.
Q3,3,1: -Og især Berkeleys kritik heraf.
Q3,3,1,1: Hvem var Berkeley?
Q3,3,1,2: Hvad bestod Berkeleys kritik i?
Q3,3,1,3: Hvis ikke hele metoden, hvilke dele havde han s̊a især problemer med?
Q3,3,1,4: Hvad er Berkeleys forhold til matematisk viden sammenholdt med reli-
giøs viden?
Q3,4: Hvordan integrerer Newton og hvad udnytter han?
Q3,5: Diskuter fluxionsmetodens manglende grænseargument.
Q3,6: Hvad handlede Prioritetsstriden om?
Q3,6,1: Hvilken betydning fik striden for matematikkens udvikling i hhv. Storbri-
tannien og p̊a det europæiske kontinent?
A priori analysen giver dermed anledning til figur 23 over en projektbesvarelse.
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Q3,4  Q3,6 
 

Q3,5 
 

Q1,1,1  Q1,1,3 
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Q2,1,6,1  Q3,0,2,1 
 

Q3,0,2,2 
 

Q3,3,1,1  Q3,3,1,2 
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Q3,6,1 
 

Q3,3,1,4 
 

Fig. 23: Diagrammet viser a priori analysen af projekt 3.

Som det fremg̊ar af figuren, fungerer de f̊a men åbne spørgsm̊al godt som ret-
ningslinjer for en mulig projektbesvarelse, og der er frihed til at vægte det, man
ønsker i besvarelsen. Det skal dog bemærkes, at med åbne spørgsm̊al mener jeg
åbne i forhold til de rammer, der er fastlagt gennem bekendtgørelsen.

6.4.2 Resumé

Projektbesvarelsen indledes med en beskrivelse af selve besvarelsen og argumen-
terer for, hvordan Newton som en oplysningstidens mand er bindeledet mellem
matematik og historie.
Den første del af projektbesvarelsen er et biografisk afsnit om Newton, der un-
dersøger hans person (Q4, R4). Først beskrives hans barndom og opvækst,
(Q4,1, R4,1), hvordan han blev videnskabsmand, (Q4,2, R4,2), hvorfor han publice-
rede sine værker i den rækkefølge, han gjorde, (Q4,3, R4,3), og hans frygt for kritik,
(Q4,4, R4,4). Til sidst redegøres der kort for prioritetsstriden om, hvorvidt Leibniz
eller Newton er ophavsmanden til differential- og integralregningen, (Q4,5, R4,5).

Det næste afsnit handler om samfundsudviklingen i oplysningstiden, (Q1, R1),
der undersøges og belyses ved en forklaring af de nye tanker og hvordan de præ-
ger samfundet, (Q1,1, R1,1), dernæst Lockes, Montesquieus og Rousseaus visioner
for samfundsstrukturen og afskaffelsen af enevælden, (Q1,2, R1,2), samt adelens og
borgerskabets ændrede roller i forhold til samfundet, (Q1,3, R1,3).
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I forlængelse heraf redegøres for den naturvidenskabelige udvikling i oplysning-
stiden, (Q2, R2). Besvarelsen undersøger da først hvilke naturvidenskabsmænd,
der var med til at skabe grundlaget for udviklingen i oplysningstiden, (Q2,2, R2,2)
og det diskuteres hvordan den naturvidenskabelige udvikling p̊avirkede kirkens
magt, (Q2,3, R2,3). Afsnittet afsluttes med en form for delkonklusion, hvor hoved-
pointerne fra første del af besvarelsen opsummeres til en kort sammenfatning af
Newton og fornuftens århundrede, ′R′2, som behandles nærmere i afsnit 6.4.3.

Herefter tages der fat p̊a Newtons fluxionsmetode under overskriften Hældnings-
koefficientbestemmelse. Som det første vises, hvordan man differentierer i dag,
(Q3,4, R3,4), dels ved brug af en grafregner, (Q3,4,1, R3,4,1), og dels p̊a papiret,
(Q3,4,2, R3,4,2).
Herefter præsenteres fluxionsmetoden med dens fysiske fortolkning, (Q3, R3), og
definitionen af flux og fluent, (Q3,5, R3,5), som der gives et eksempel p̊a bru-
gen af, (Q3,5,1, R3,5,1). Derefter anvendes fluxionsmetoden p̊a det givne udtryk;
x3y3 − 1

2
x2y + 1

3
axy2 = 0, (Q3,1, R3,1). Endeligt behandles kvadratur af simple

kurver, (Q3,2, R3,2), hvilket sker gennem Newtons Regel 1 :

Sætning 6.1 (Regel 1). Hvis ax
m
n = y, s̊a vil na

m+n
x

m+n
n være lig med arealet

ABCD.

Arealet ABCD er angivet p̊a figur 24.

Fig. 24: Figuren viser arealet, der omtales i sætning 6.1.

Først oversættes og vises resultatet med moderne notation, (Q3,2,1, R3,2,1), deref-
ter gennemg̊as Newtons bevis for resultatet, (Q3,2,2, R3,2,2), og endeligt eftervises
det vha. grafregneren, (Q3,2,3, R3,2,3).

Efter at have behandlet fluxionsmetoden, analyseres og vurderes den, (Q3,3, R3,3),
og denne kritik følges op med en redegørelse for Berkeleys kritik af Newton og
hans metode, (Q3,3,1, R3,3,1).
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Det sidste afsnit i besvarelsen undersøger Newtons rolle i den samfundsmæssige
og primært naturvidenskabelige udvikling i oplysningstiden, (Q2,1, R2,1), hvilket
leder videre til Newtons betydning for sin samtid og nutiden, (Q2,1,1, R2,1,1), hvil-
ket behandles i to selvstændige afsnit, dvs. i 1700-tallet, (Q2,1,1a, R2,1,1a), og i
2007, (Q2,1,1b, R2,1,1b). Det skal dog bemærkes, at en del af ′R′2 er med til at be-
svare Q2,1, hvilket er markeret med den stiplede dobbeltpil p̊a figur 25, der viser
resultatet af analysen. Besvarelsen har ingen konklusion, hvilket giver en brat
afslutning p̊a projektet.
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Q1  Q3 
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Q3,3,1 
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Q2 
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Q2,1,1a  Q2,1,1b 
 

Q4 

Q3,4,1a  Q3,4,1b 
 

’R2’ 

Fig. 25: Diagrammet viser besvarelsen af projekt 3.

6.4.3 Analyse af besvarelsen

Besvarelsens indledning starter med at præsentere projektet, og hvordan denne
vil koncentrere sig om Newton som matematiker og ikke som fysiker. Der argu-
menteres for, hvordan Newton bliver bindeledet mellem matematik og historie,
da han levede i oplysningstiden, hvorfor denne behandles, og bidrog med store
nye opdagelser ogs̊a til matematikken, hvorfor hans fluxionsmetode undersøges
og behandles. Man kan sige, at denne argumentation for et reelt samspil mellem
matematik og historie ikke er s̊a reel alligevel, da det, at noget foreg̊ar i datiden,
ikke alene gør det til et interessant historiefagligt element, og det er måske ikke
nødvendigt at undersøge Newtons samfundsmæssige eller filosofiske samtid for at
forst̊a den matematik han lavede.
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Som angivet i afsnit 6.4.2, s̊a tager besvarelsen udgangspunkt i Newtons person
og kort redegøres der for hans baggrund og opvækst, hvordan han blev viden-
skabsmand, hvorfor han publicerede i den rækkefølge han gjorde, hans frygt for
kritik samt prioritetsstriden, (Q4,1, R4,1)-(Q4,5, R4,5).
P̊a figur 25 er disse prakseologier alle markeret som værende af Type2. Det kan
diskuteres, om disse spørgsmål ikke er s̊a væsentlige for at forst̊a Newtons bidrag
til matematikken, at de kunne betegnes som Type1. Men med udgangspunkt i
definitionen af de to tværfaglighedstyper er de karakteriseret som Type2, da de
ikke gør brug af nogen af matematiks metoder. End ikke i behandlingen af prio-
ritetsstriden, der netop handlede om, hvorvidt enten Newton eller Leibniz havde
plagieret den anden. Uden at se p̊a de to metoder er det ikke muligt selv at for-
holde sig til beskyldningerne, hvilket gør prakeseologien kort og overfladisk.
Der må være lavet en vurdering af, at dette ikke var det væsentlige i dette projekt,
hvorfor det behandles overfladisk uden inddragelse af matematikken, og derfor ka-
tegoriseres prakseologien som Type2.

De historiefaglige prakseologier undersøger den samfundsmæssige udvikling i op-
lysningstiden, (Q1,1, R1,1)-(Q1,3, R1,3). Den første indledes noget svævende i et
forsøg p̊a at sætte eksakte årstal p̊a perioden. Tilsvarende tales der meget om de
nye tanker uden at præcisere, hvad de handler om. Det bemærkes, at disse nye
tanker primært gjorde sig gældende blandt det veluddannede og stadig stærkere
borgerskab og ikke i samfundet generelt. Prakseologien har svært ved at hæve sig
over redegørelsesniveauet.
I (Q1,2, R1,2) redegøres som sagt kort for de markante samfundsfilosoffers tanker,
og hvordan de gerne ville af med de enevældige konger af Guds n̊ade. Som en del
af præsentationen af deres tanker redegøres der for samfundsstrukturen i England
i forhold til kontinentet og især Frankrig.
Til sidst behandles adelen og borgerskabets ændrede roller i oplysningstiden, men
ogs̊a dette gøres kort og redegørende. Alle tre prakseologier er rene historiefaglige,
som det fremg̊ar af figur 25.

Herefter følger en redegørlse for den naturvidenskabelige udvikling, der først be-
svares med en præsentation af de naturvidenskabsmænd, der ifølge eleven gav
grundlaget for udviklingen, nemlig Galilei, Bacon og Descartes (Q2,2, R2,2). Her-
efter diskuteres naturvidenskabens p̊avirkning af religionen og svækkelsen af dens
magt i oplysningstiden (Q2,3, R2,3). Besvarelserne her er alene af type2, da de ikke
gør brug af matematikkens metoder. Man kunne dog være g̊aet mere i dybden
med, hvilke teorier og naturvidenskabelige opdagelser, der blev gjort i oplysning-
stiden i stedet for denne nærmest naturfilosofiske redegørelse, specielt n̊ar det skal
knyttes til mere konkrete teoretiske bidrag som differential- og integralregningen,
der er skabt med tilknytning til konkrete fysiske opdagelser.
Det, der gør den sidste prakseologi væsentlig i projektbesvarelsen, er netop dens
lidt filosofiske diskussion af de konsekvenser, den videnskabelige udvikling havde
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og især den svækkelse af kirkens magt, som fulgte med de nye opdagelser af pla-
netbanerne og de kræfter, der fastholder dem – dette blev det endegyldige bevis
for, at Gud ikke styrer alt og dermed blev kirkens og kongernes (af Guds n̊ade)
magt mindre, hvilket ifølge besvarelsen p̊avirkede magtfordelingen i samfundet.

Som allerede angivet p̊a figur 25 forsøges det i næste afsnit at kæde de gen-
nemg̊aede afsnit sammen. Der redegøres for, hvordan Newton var en typisk viden-
skabsmand eller oplysningsfilosof, der bekendte sig til den kristne tro, og hvordan
han blev hædret b̊ade af redaktørerne for den første store franske encyklopædi og
den britiske konge, der adlede Newton. Der argumenteres for, hvordan adlingen
var et udtryk for kongens dilemma mellem at være afhængig af den videnskabe-
lige udvikling, og ikke bryde sig om svækkelsen af hans magt, den førte med sig.
Sammenkædningen fungerer fint for de elementer af oplysningstiden, der er lagt
vægt p̊a men kan synes overfladisk grundet de elementer, der mangler i tidlige-
re afsnit. Dette afsnit er det eneste, der sammenknytter matematik og historie
–endda p̊a et lidt spinkelt grundlag.

Der tages nu fat p̊a spørgsmålet om hældningsfoefficientbestemmelsen og besva-
rer først spørgms̊alet om, hvordan man griber opgaven an i dag? (Q3,4). Svaret
kommer i form af to rent matematiske prakseologier, der præsenteres p̊a skema-
form i tabel 19 og 20.

Type Find differentialkvotienten af f(x) = y = x3 i punktet
(x, f(x))

Teknik Beregnes p̊a grafregner
Teknologi Diskursen vedrørende at finde differentialkvotienten vha. en

grafregner
Teori Differentialregning p̊a grafregner

Tab. 19: Løsningen, der findes vha. grafregneren

Type Find differentialkvotienten af f(x) = y = x3 i punktet
(x, f(x))

Teknik Regnereglen for differentiation af ovenst̊aende udtryk;
(mxn)′ = m · nxn−1

Teknologi Diskursen vedrørende at finde differentialkvotienten for en
sammensat funktion af p̊agældende type

Teori Differentialregning

Tab. 20: Løsningen, der beregnes p̊a papiret
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Man kan argumentere for, at ovenst̊aende teknik best̊ar af teknikkerne: (xn)′ =
n · xn−1, (f(x) · g(x))′ = f ′(x) · g(x) + f(x) · g′(x) og (m)′ = 0, og at teknologien
best̊ar af diskursen vedrørende sammensætningen af disse teknikker til en løsning
af opgavetypen.
Herefter g̊ar eleven videre til at præsentere Newtons fluxionsmetode, hvilket be-
tyder en præsentation af fluent og fluxion, og en forklaring af, hvordan Newton
opfattede dem som fysiske størrelser. Desuden oversætter eleven begreberne til
mere velkendte begreber indenfor vektorregning, der desuden kan være med til at
give mere mening til de bevægelsesteoretiske overvejelser. Eleven besvarer alts̊a
redegørelsen for Newtons fluxionsmetode (Q3,5, R3,5) med type1.
For at demonstrere og forklare fluxionsmetoden, starter eleven med det samme
eksempel, der blev regnet p̊a først med moderne metoder; x3−y = 0, hvilket udgør
(Q3,5,1, R3,5,1). Besvarelsen er en klar type1, hvor man holder sig til den måde,
hvorp̊a Newton gennemførte samme beregning, dvs. symbolsprog, der præsente-
rer resultatet af en matematisk manipulation, der er angivet i normalsprogets
tekst. Med 4T-modellen kan den prakseologi, der besvarer Q3,5,1 beskrives som i
tabel 21.

Type Find ẏ
ẋ

for kurven x3 − y = 0
Teknik Newtons fluxionsmetode
Teknologi Diskursen vedrørende anvendelsen af metoden
Teori Differentialregnings udvikling

Tab. 21: Løsningen, der findes vha. fluxionsmetoden

P̊a tilsvarende vis behandles Q3,1, hvor man skal anvende Newtons metode til
bestemmelse af ẏ

ẋ
p̊a kurven x3y3 − 1

2
x2y + 1

3
axy2 = 0. Besvarelsen er igen af

Type1 og den er beskrevet i tabel 22 vha. 4T-modellen.

Type Find ẏ
ẋ

for kurven x3y3 − 1
2
x2y + 1

3
axy2 = 0

Teknik Newtons fluxionsmetode
Teknologi Diskursen vedrørende anvendelsen af metoden
Teori Differentialregnings udvikling

Tab. 22: Løsningen af Q3,1

Det næste afsnit handler om kvadratur af simple kurver, og der lægges ud med
at præsentere Newtons Regel 1, og hvor den blev præsenteret første gang. Reglen
siger som sagt, at hvis ax

m
n = y, s̊a vil na

m+n
x

m+n
n være lig arealet under kurven.

Der lægges igen ud med at eftervise p̊astanden med moderne metoder, dvs. prak-
seologien, der vises i tabel 23, gennemføres.
Som angivet i tilfældet med differentialregningen kan man argumentere for, at
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Type Find arealet under kurven ax
m
n = y i intervallet [0, x]

Teknik Regnereglen for integration af ovenst̊aende udtryk;∫ x
0
xkdx =

[
1

k+1
xk+1

]x
0

= 1
k+1

xk+1

Teknologi Diskursen vedrørende at finde integralet af en
sammensat funktion af p̊agældende type

Teori Integralregning

Tab. 23: Moderne arealbestemmelse

teknikken best̊ar af flere teknikker, der er sat sammen til den angivende, og tek-
nologien er diskursen vedrørende at samle de enkelte teknikker til en løsning af
den p̊agældende opgavetype.
Efterfølgende undersøges det, hvordan Newton løste denne opgave, og dermed er
besvarelse af Q3,2 p̊abegyndt. Besvarelsen er igen af type1. Det beskrives, hvor-
dan Newton opfatter arealbestemmelsen, og hvordan han allerede er klar over
sammenhængen mellem differential- og integralregningen. Newton udnytter i sin
arealbestemmelse, at de to operationer er hinandens omvendte operationer, men
han gør det dog p̊a en anden måde end i dag.
Først demonstreres metoden p̊a et mere simpelt eksempel, A(x) = 2

3
x

3
2 , hvilket

udgør (Q3,2,1, R3,2,1). Prakseologien, der benyttes her er type1, dvs. med grundi-
ge forklaringer p̊a de enkelte skridt og en beregning, der holder sig til datidens
slutningsmåder. Prakseologien, ser ud som vist i tabel 24.

Type Vis, at kurven, hvis areal er A(x) = 2
3
x

3
2 , er givet ved y = x

1
2

Teknik Newtons fluxionsmetode anvendt p̊a arealer
Teknologi Diskursen vedrørende anvendelse af metoden p̊a arealer
Teori Integralregningens udvikling

Tab. 24: Arealbestemmelse vha. fluxionsmetoden

Dette eftervises ved at løse samme opgave p̊a grafregneren, der kommer til samme
resultat. Herefter henvises til, hvordan beviset for det generelle tilfælde forløber
p̊a samme vis, og til et bevis udarbejdet af Gitte og Thomas Hecksher, der er
vedlagt som bilag. Alts̊a besvares Q3,2, kun yderst overfladisk, selvom detaljerne
forholdsvis let kunne være fyldt ud i Heckshers bevis.

Herefter g̊as videre til (Q3,3, R3,3), hvilken er en prakseologi, der ligger inden
for rammerne af type1, selvom det ikke umiddelbart giver mening at skitsere den
vha. 4T-modellen. Problemerne med o diskuteres i afsnittet, og dennes status som
divident p̊a trods af, at man sætter o = 0, da den er uendelig lille. Der inddrages
citater fra Newton selvom problematikken og en antydning af et grænseværdi-
problem, som det p̊apeges bliver løsningen for metoden, og at dette formuleres af
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Cauchy.
I forlængelse heraf behandles (Q3,3,1, R3,3,1), der igen er en type1 diskussion af o,
men som ogs̊a rummer dele af diskussionen religion versus naturvidenskab.

Endelig redegøres der for tiden efter Newton, og dermed (Q2,1,1, R2,1,1). Besva-
relsen er type2, og lister Newtons bedrifter og oplysningstidens vurdering af dis-
se. Besvarelsen er dog meget kort og oversigtspræget. Endelig stiller eleven sig
spørgsmålet Q2,1,1b; hvad betød Newtons bedrifter i 1700-tallet og Q2,1,1b; hvad be-
tyder Newtons bedrifter i 2007? Svaret p̊a dette er, at vi udnytter b̊ade Newtons
matematik og fysik i alle de teknologiske produkter vi omgiver os med. Newtons
arbejder har alts̊a stadig stor betydning i dag.

6.4.4 En generel analyse

Generelt kan man sige om projektbesvarelsen, at den ikke gør brug af delkonklu-
sioner, foruden den opsummering, der kommer, er angivet som ′R′2. Projektbesva-
relsen indeholder ikke nogen konklusion, hvilket betyder, at tr̊adene fra opgaven
ikke samles til en endelig besvarelse af Q0, men forbliver derimod ’frit svævende’.
Projektbesvarelsen kunne ellers godt lægge op til, at tidens ånd (eller borgerska-
bet) har understøttet og dyrket videnskabsmænd som Newton, og dermed givet
muligheden for, at han har præsteret det, han har. Som det bemærkes, var de op-
dagelser og metoder, Newton leverede, nok kommet fra andre senere, men måske
i et langsommere tempo, hvis ikke det havde været for Newton og dermed, hvis
ikke Newton havde haft de muligheder, han havde. Newtons opdagelsers (og der-
med bl.a. matematikkens) betydning for svækkelse af kongens og kirkens magt,
dvs. matematikkens p̊avirkning af historien.
Som sagt knyttes der imidlertid ikke nogen stærk forbindelse mellem den histori-
ske udvikling og udviklingen indenfor naturvidenskab, selvom der lægges kraftigt
op til dette i problemformuleringen. Forsøgene p̊a at lave en forbindelse, hvor
fagene matematik og historie underbygger hinanden, forbliver meget vage, hvis
den overhovedet eksisterer. Som det fremg̊ar af figur 25 p̊a side 99, s̊a har projek-
tet en form for parallelformation, da grenen ud fra Q3, der alene repræsenterer
matematik i besvarelsen med sine matematiske og Type1prakseologier, ikke har
nogen forbindelse p̊a tværs af besvarelsen og de enkelte grene. Der en forholdsvis
fornuftig sammenhæng i den resterende del af opgaven, hvor der knyttes forbin-
delser p̊a tværs og der samles op p̊a de enkelte prakseologier.
Der er flere reelle historiefaglige og matematiske prakseologier i projektet, og de
underbygger p̊a virkelig fornuftig vis de tværfaglige Type1 og Type2 prakseologi-
er. Desværre bruges de kun sammen med en bestemt type tværfaglighed, hvilket
er med til at styrke indtrykket af besvarelsens parallelformation.
Der er gode intentioner i problemformuleringen og måske endda i dette emne en
reel nødvendighed af b̊ade matematik og historie for at beskrive samfundets og
matematikkens p̊avirkning af hinanden. Det skal dog bemærkes, at videnskabens



6 Analysen af studieretningsprojekterne 105

p̊avirkning af samfundet synes stærkere end p̊avirkningen den anden vej.

6.5 Øvrige projekter om differential- og integralregningen

Det andet projekt, der omhandler differential og integralregningen er Projekt 10,
Leibniz & Newton – Differentialregningen i historisk perspektiv, jf. Bilag A. Som
titlen angiver, s̊a omhandler projektet b̊ade Newtons og Leibniz’ bidrag til mate-
matikken, hvorfor matematik da ogs̊a fylder størstedelen af besvarelsen. Faktisk
ville problemformuleringen til dette projekt være rigtig god inden for Type1 –
men den er ikke alene målet med studieretningsprojekterne.
Projektbesvarelsen har nogle mangler og deciderede misforst̊aelser, selvom den
ellers giver indtryk af, at det er matematikken, der virkelig er brugt tid. Desuden
bruger den megen plads p̊a at demonstrere det gennemg̊aede, som det behandles
i dag til gengæld for et minimum af historiefaglige elementer.
Projektbesvarelsen for Projekt 10 formår ikke i samme grad som projekt 3 at
formulere en faktisk forbindelse mellem fagene matematik og historie. Forbin-
delsen er igen, at begivenhederne foregik i datiden, og dette skildres p̊a re-
degørelsesniveauet.
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6.6 Projekt 4: Kryptologi

Projektet har matematik A som hovedfag og historie som det inddragede fag,
og en stor del af problemformuleringen handler da ogs̊a om kryptosystemer og
talteori.
Problemformuleringen er blevet delt op i følgende spørgsmål:
Q0: Redegør for kryptologiens betydning i samfundet.
Q1: Redegør kort for væsentlige begreber inden for kryptologi samt udviklingen
af de kryptologiske metoder i det 20. århundrede.
Q1,1,1: Redegør for centrale dele af talteorien bag RSA-kryptosystemer.
Q1,1,2: Giv et udførligt bevis for Eulers sætning. I beviset skal der gives referencer
til de sætninger beviset bygger p̊a.
Q1,1,3: Anvend RSA-kryptosystemet med primtallene 47 og 67 til at finde offentlig
og hemmelig nøgle.
Q1,1,3,1: Enkrypter p̊a baggrund heraf dit fornavn.
Q2: Diskuter samfundets ændrede behov for kryptologi i det 20.̊arhundrede.
Q1,1 er her redegørelsen for RSA-kryptosystemet generelt. Dette giver anledningtil
figur 26, der viser et diagram over problemformuleringen.

 

R1,1 

R1,1,3,
1 

 

R2,1 R1,2 

Q1,2 

Q0 

Q1  Q2 

Fig. 26: SFP-modellen over problemformuleringen

Som det fremg̊ar af figur 26, er hovedvægten i problemformuleringen lagt p̊a den
matematiske del af opgaven, og det er i høj grad op til eleven selv at lave en
kobling mellem matematik og historie. Der er oplagt gode muligheder for SFP
i matematikdelen, og om der er for tværfaglige elementer undersøges nærmere i
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afsnit 6.6.3.

6.6.1 A priori analyse

Der er lagt op til fra problemformuleringens side, at Q2 repræsenterer historie i
dette projekt, og prakseologien (Q2, R2) kan oplagt besvares med historiefagets
prakseologier. Afledte spørgsmål kan g̊a p̊a, hvorn̊ar og hvordan fik kryptologi
en rolle i samfundet? Hvor blev kryptologi brugt? Hvordan forholdt borgerne sig
til brugen af kryptologien? Hvilket behov for kryptologi har samfundet i dag?
Redegør for brugen af kryptologi evt. sammenholdt med den videnskabelige og
samfundsmæssige udvikling op gennem det 20.̊arhundrede. Der kan sikkert stilles
mange andre m̊aske mere spændende eller præcise spørgsmål, men det vil jeg
overlade til historikerne.
I stedet vender jeg tilbage til Q1, der som udgangspunkt ogs̊a rummer mulighed
for historiefaglige og type1 og type2 prakseologier. Det er her oplagt at se p̊a ud-
viklingen af kryptologi sammenholdt med den naturvidenskabelige udvikling og
samfundets udvikling, og man kunne stille spørgsmål som; eksisterede der kryp-
tologi før 1900? Hvilke former og hvem brugte disse?
De f̊a åbne spørgsm̊al i denne problemformulering giver mulighed for at stille
mange afledte spørgsmål, hvilket ses p̊a figur 27, der er et diagram over de ele-
menter, der kan undersøges ud fra problemformuleringens spørgsmål.
De enkelte spørgsmål st̊ar for følgende:
Q1: Redegør kort for de væsentlige begreber og metoder inden for kryptologi.
Q1,0: Giv eksempler p̊a brugen af kryptologi før 1900.
Q1,0,1: Hvilke kryptosystemer blev brugt og af hvem?
Q1,2: Hvilke grundprincip(per) ligger bag kryptologi?
Q1,3: Hvad er kodningsteori?
Q1,3,1: Redegør for de binære tal og brugen af dem i kodningsteori.
Q1,3,1,1: Giv simple eksempler p̊a brugen af lineær algebra.
Q1,3,1,2: Giv eksempler p̊a bit operationer.
Q1,3,1,2,1: Redegør for begrebet kodelængde.
Q1,3,1,2,2: Redegør for begrebet tidsestimering.
Q1,3,1,2,3: Redegør for O-notationen og giv nogle eksempler.
Q1,4: Redegør for kryptosystemernes udvikling i det 20.̊arhundrede, og hvem der
har brugt dem.
Q1,1: Redegør for RSA-kryptosystemet.
Q1,1,1: Redegør for talteorien bag RSA-systemet.
Q1,1,1,1: Giv en defintionen af primtal.
Q1,1,1,2: Præsenter definitionen af største fælles divisor.
Q1,1,1,3: Definer begrebet primiske tal.
Q1,1,1,4: Vis aritmetikkens fundamentalsætning.
Q1,1,1,5: Præsenter Euklids Algoritme.
Q1,1,1,6: Redegør for begrebet kongruenser og regneregler for dette.
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Q1,3,1  Q2,1,1 

Q1,1,1 
 

Q1,1 

Q1,3,1,1 

Q1,3 Q1,0  Q2,1  Q2,2  Q2,3 
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Q1,1,3 
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Fig. 27: Diagrammet viser a priori analysen.

Q1,1,2: Bevis Eulers sætning.
Q1,1,2,1: Redegør for Eulers φ-funktion.
Q1,1,2,2: Bevis Fermats lille sætning.
Q1,1,0: Giv et eksempel p̊a RSA-kryptering.
Q1,1,3: Find offentlig og hemmelig nøgle ud fra p = 47 og q = 67.
Q1,1,3,1: Enkrypter og dekrypter dit fornavn.
Q1,5: Diskuter udviklingen inden for kryptologien sammenholdt med den viden-
skabelige udvikling generelt.
Q2: Diskuter samfundets ændrede behov for kryptologi i det 20. århundrede.
Q2,1: Hvordan fik kryptologi en rolle i samfundet?
Q2,1,1: Hvor er kryptologi blevet brugt?
Q2,2: Hvordan har almindelige borgere forholdt sig til samfundets brug af kryp-
tologi op gennem det 20. århundrede?
Q2,3: Hvilket behov for kryptologi har samfundet i dag?
Der er flere punkter med, end der er plads til i en 15-20 siders besvarelsen, men
den demonstrerer de mange muligheder, der ligger i problemformuleringen, og
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der er alle muligheder for en elev i forhold til at demonstere selvstændighed i
besvarelsen.
Som det ogs̊a fremg̊ar af diagrammet, er der dog ikke lagt op til et samarbej-
de mellem de to fag. Der er ikke mange spørgsmål, hvor det er oplagt, at man
behøver prakseologier af alle typer og fra matematik og historie. Det er alts̊a op
til eleven selv at lave de forbindelser, der sikrer, at opgaven ikke falder i nogle
usammenhængende historie-, matematik- og tværfaglige blokke.

6.6.2 Resumé

Projektbesvarelsens første afsnit handler om begreber og metoder i kryptologien,
(Q1, R1), og først redegøres for udgangspunktet for kryptologi, dvs. terminolo-
gien, og hvad der forst̊as ved kryptologi, (Q1,2, R1,2). Herefter redegøres der for
kryptologiens rolle i historien, (Q3, R3), og herunder kryptologiens historie, R3,1,
dette uddybes i afsnit 6.6.3.
Derefter gives en kort redegørelse for udviklingen af RSA-kryptosystemet,
(Q1,1, R1,1), og i forlængelse af dette undersøges hvilken talteori, der ligger bag
RSA-kryptosystemet, (Q1,1,1, R1,1,1), hvilket fører til definitionen af kongruens be-
grebet, (Q1,1,1,1, R1,1,1,1), surjektiv- og injektiv funktioner, (Q1,1,1,2, R1,1,1,2), prim-
tal og primiske tal, (Q1,1,1,3, R1,1,1,3) samt divisorer og største fælles divisor,
(Q1,1,1,4, R1,1,1,4).
Herefter præsenteres Eulers φ-funktion og Eulers sætning, (Q1,1,2, R1,1,2), og det
undersøges hvilke resultater, der skal til for at vise sætningen, (Q1,1,2,1, R1,1,2,1).
Disse præsenteres og nogle vises, (Q1,1,2,1,1, R1,1,2,1,1)-(Q1,1,2,1,5, R1,1,2,1,5).
Herefter gives et konkret eksempel p̊a RSA-kryptering, (Q1,1,1, R1,1,1), hvor ele-
vens navn er klarteksten. Først findes offentlig og hemmelig nøgle gennem en
række beregninger, der anvender den præsenterede matematik, (Q1,1,3,2, R1,1,3,2)-
(Q1,1,3,6, R1,1,3,6). Herefter krypteres og dekrypteres elevens fornavn,
(Q1,1,3,1, R1,1,3,1), dvs, klartekst og kryptotekst præsenteres i tal og bogstaver
vha. de fundne nøgler, (Q1,1,3,1,1, R1,1,3,1,1)-(Q1,1,3,1,3, R1,1,3,1,3)

16. Som afrunding
af behandlingen af RSA-systemet, diskuteres dets sikkerhed i forhold til at finde
primfaktoriseringer og meget store primtal samt computerkraft, hvilket holdes op
imod den udvikling, der er sket i sidste del af det 20.̊arhundrede, (Q1,1,4, R1,1,4).
Det sidste afsnit i projektbesvarelsen omhandler kryptologi i forhold til samfun-
det, (Q2, R2). Det undersøges, hvem har brug for kryptologi, og hvordan har dette
ændret sig op gennem tiden, (Q2,1, R2,1), hvilke årsager har været medvirkende
til, at udbredelsen af kryptologi er sket i det tempo, det er, (Q2,2, R2,2), hvilke
trusler har der været mod kryptologien, (Q2,3, R2,3). Endelig diskuteres det, hvor-
vidt kryptologi spiller en større rolle i samfundet i dag end tidligere, (Q2,4, R2,4),
og om samfundet overhovedet har brug for kryptologi i dag, (Q2,5, R2,5). Dette

16 Ifølge dansk kryptolog hedder det at kryptere og dekryptere p̊a dansk – det andet er engelsk.
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giver anledning til figur 28.
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Fig. 28: Diagrammet viser projektbesvarelsen af projekt 4. Den stiplede linje viser
den sammenkobling eleven laver p̊a tværs af prakseologierne i en delkon-
klusion.

6.6.3 Analyse af projektbesvarelsen

Efter i indledningen at have præsenteret problemformuleringen og givet et bud
p̊a, hvordan denne skal gribes an, p̊abegyndes besvarelsen af Q1. De grundlæggen-
de begreber og metoder forklares i ord, og prakseologien (Q1, R1) er af type2. De
begreber og metoder, der præsenteres er generelle og præsenteres uden eksemp-
ler med konkrete kryprosystemer. Dog undersøges det, hvad udgangspunktet for
kryptologien er, og spørgsmålet besvares med en prakseologi (Q1,2, R1,2) af type2,
der definerer det, eleven kalder grundantagelsen, der handler om behovet for at
kryptere meddelelser mellem personer, der befinder sig langt fra hinanden, og
hvor en tredje part ønsker at opsnappe meddelelsen.

Herefter undersøges det, hvilken rolle kryptosystemer har haft op igennem histo-
rien? Der redegøres for dette i en ren historiefaglig prakseologi, (Q3, R3), i form af
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en kronologisk gennemgang fra antikkens brug af monoalfabetisk substitutions-
system, udviklingen af mere avancerede, men simple systemer til udviklingen tog
fart i det 20. århundrede. Endelig gives der et overblik over kryptologiens rolle
under anden verdenskrig. Afsnittete ender i en gennemgang af kryptologiens hi-
storie i sidste halvdel af det 20. århundrede, som mere er en prakseologi af type2.
Der stilles ikke et eksplicit spørgsm̊al, men svaret, R3,1 præsenteres, hvor der ikke
er fokus p̊a kryptologiens rolle i samfundet, men alene kryptologiens udviklings
historie. Der er tale om en type2 prakseologi, da de rent matematiske elementer
ikke behandles, hvorfor der ikke kan være tale om Type1.

Et af de kryptosystemer, der er blevet nævnt, er RSA, og det er emnet for næste
afsnit. Det undersøges, hvad der karakteriserer RSA i forhold til andre krypto-
systemer. Besvarelsen er en type2 prakseologi, (Q1,1, R1,1), der giver et overblik
over de hemmelige og offentlige nøgler, og brugen af dem.

Herefter undersøges Q1,1,1, hvilket betyder, at talteori defineres inklusiv centrale
begreber som kongruenser, divisorer, surjektive- og injektive funktioner17, primtal
og største fælles divisor. Afsnittet er meget snakkende og ikke en introduktion til
matematiske begreber, som en lærer eller en universitetsstuderende ville lave den,
men dog en række rene matematikprakseologier. Et eksempel (Q1,1,1,1, R1,1,1,1) der
er angivet ved 4T-modellen i tabel 25.

Type Definer kongruensbegrebet, dvs. a ≡ r (mod n)
Teknik Heltals division med principal rest, dvs. a = qn+ r
Teknologi Diskursen vedrørende aritmetiske operationer p̊a Z
Teori Elementær talteori

Tab. 25: Præsentationen af kongruensbegrebet

P̊a tilsvarende vis kan man opskrive prakseologierne for de resterende begreber,
der defineres i opgaven. De ligger i denne sammenhæng inde under samme teori
og gør brug af samme teknologi.
Prakseologierne i tabel 25 og 26 er opgaver, der er med til at besvare opgaven:
redegør for centrale dele af talteorien bag RSA-kryptosystemer. Det er alts̊a vur-
deret at være en nødvendig opgave at definere begreberne kongruens og primiske
tal, for at redegøre for talteorien bag RSA. Opgavetypen er imidlertid ikke almin-
delig i forbindelse med brugen af 4T-modellen, men kan retfærdiggøres i denne
opgavesammenhæng.
Primtallene behandles i et afsnit for sig (Q1,1,1,4, R1,1,1,4), og her defineres begre-
berne største fælles divisor og primiske tal. Der er igen tale om rent matematiske
prakseologier som fx tabel 26.

17 Eleven bruger betegnelserne envejs- og tovejsfunktioner.
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Type Definer begrebet primiske tal
Teknik Division og primtalsfaktorisering
Teknologi Diskursen vedrørende division inden for Z, faktorisering og

største fælles divisor
Teori Elementær talteori

Tab. 26: Prakseologien, der definerer begrebet primiske tal

Med disse definitioner præsenteres Eulers φ-funktion, og det er nu tydeligt, at
spørgsmålet Q1,1,2,1 er blevet undersøgt.
Besvarelsen m̊a igen siges at være en samling af rent matematiske prakseologier,
der er formuleret i normalsproget med enkelte symbolske udtryk og manipulatio-
ner ind imellem.
Først defineres mængderne Zn og Tn, og herefter Eulers φ-funktion, og en diskus-
sion af hvad man ved, hvis n = p er et primtal. Dette fører til et rodet bevis for
følgende resultat:

φ(pq) = (p− 1)(q − 1), p, q ∈ P

hvor P = {p ∈ Z | d|p ⇒ d = 1 ∨ d = p}. Beviset udgør prakseologien, der er
angivet i tabel 27.

Type Bevis resultatet: φ(pq) = (p− 1)(q − 1), p, q ∈ P
Teknik Optælling af elementer i Zpq, der ikke er primiske med pq
Teknologi Diskursen vedrørende elementerne i mængden Zn, primiske tal

og optællingen af disse
Teori Elementær talteori

Tab. 27: Et resultat for Eulers φ-funktion

Herefter præsenteres Eulers sætning (Q1,1,2, R1,1,2):

Sætning 6.2 (Eulers sætning). Lad a, n ∈ N. Hvis sfd(a, n) = 1 gælder der, at
aφ(n) ≡ 1 (mod n)

Som det pointeres, kommer man ikke langt i beviset for sætningen uden først
at have præsenteret og vist en række hjælpesætninger. Derfor gennemg̊as først 5
hjælpesætninger, (Q1,1,2,1,1, R1,1,2,1,1)-(Q1,1,2,1,5, R1,1,2,1,5), som er stillet op i tabel
28, 29 og 30 efter 4T-modellen.

P̊a trods af den tunge formulering af denne ’hvis og kun hvis’-sætning, s̊a vises
’begge veje’ i fin stil, hvilket tyder p̊a en bevidsthed og viden om sætningens
struktur.
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Type Vis, at hvis xa ≡ xb (mod n) og sfd(x, n) = 1 s̊a er
xa ≡ xb (mod n)

Teknik Aritmetiske operationer p̊a kongruenser
Teknologi Diskursen vedrørende kongruenser og største fælles divisor
Teori Elementær talteori

Tab. 28: Et af de præsenterede resultater om restklasser

Type Lad a, b, n ∈ Z og n > 0, s̊a gælder der at hvis a ≡ b (mod n)
er a (mod n) = b (mod n), og omvendt [...]

Teknik Aritmetiske operationer p̊a kongruenser
Teknologi Diskursen vedrørende kongruenser og heltals division med rest
Teori Elementær talteori

Tab. 29: Endnu et resultat om restklasser, der præsenteres i besvarelsen

Type Vis, at hvis a, b ∈ N, s̊a gælder der, at
sfd(a, b) = sfd(a, b (mod a))

Teknik Aritmetiske operationer for kongruenser og største fælles
divisor, samt størrelsesvurdering af divisorerne

Teknologi Diskursen vedrørende anvendelserne af kongruenser og
største fælles divisor

Teori Elementær talteori

Tab. 30: Det sidste resultat om restklasser, der vises i besvarelsen

Det skal bemærkes, at det udnyttes, at b = qa + r s̊aledes, at problemet kan
omskrives, og man skal vise, at sfd(a, b) = sfd(a, b− qa). Nogle af de regneregler
for kongruenser, der her er udnyttet, er dog ikke beskrevet tidligere, men der
henvises til materialet p̊a litteraturlisten.
Det skal desuden bemærkes, at teknikken i ovenst̊aende skemaer er en sammen-
sætning af en masse små teknikker, der dels knytter sig til aritmetikken og nogle
lidt mere avancerede, der knytter sig til talteori.
Bevisernes enkelte skridt og beregninger er forklaret p̊a fornuftig vis, hvilket giver
indtryk af, at de anvendte tekster er gennemarbejdede.
Desuden listes følgende to hjælpesætninger:

• Vis at for a, b ∈ Z findes k, l ∈ Z, s̊aledes at: sfd(a, b) = ka+ lb

• Vis, at hvis a, b, n ∈ Z og sfd(a, n) = 1 og sfd(b, n) = 1 gælder der, at
sfd(ab, n) = 1
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Det bemærkes i besvarelsen, at beviserne er simple, og der henvises til littera-
turen for et bevis. Man kan retfærdiggøre denne prioritering i og med, at rent
matematiske prakseologier i forvejen fylder en stor del af projektbesvarelsen, og
skal denne opfattes som et tværfagligt arbejde, bør matematikken nok heller ikke
fylde mere, medmindre man kan argumentere for dette med et fælles behov fra
begge fag til underbyggelse af en tværfaglig problemstilling.
Herefter bevises Eulers sætning vha. de 5 hjælpesætninger. I fx (Koblitz, 1994)
bevises Eulers sætning ved induktion og som en generalisering af Fermat’s lille
sætning, hvilket ikke er elevens fremgangsmåde og notationen, der muliggør at
opløfte a i φ(n)’te potens bliver tung, og dermed svær at læse18. Eleven kommer
dog igennem. Stiller man beviset op vha. 4T-modellen f̊ar man tabel 31.

Type Vis, at hvis sfd(a, n) = 1 gælder der, at aφ(n) ≡ 1 (mod n)
Teknik De 5 hjælpesætninger og aritmetiske operationer p̊a kongruenser
Teknologi Diskursen vedrørende de nævnte teknikker
Teori Elementær talteori

Tab. 31: Beviset for Eulers sætning repræsenteret ved 4T-modellen

Prakseologien (Q1,1,2, R1,1,2) er en ren matematisk prakseologi, da de afledte p̊a
ingen måder inkluderer metoder eller genstandsomr̊ade fra historiefaget.

Som det næste behandles eksemplet p̊a RSA-kryptering, der er rig p̊a anven-
delser af den netop gennemg̊aede talteori. Eksemplet udgør besvarelsen af Q1,1,3.
Man kan diskutere, hvorvidt der er tale om rene matematiske prakseologier, eller
der ogs̊a er tale om type1, da den matematik, der indg̊ar er klart af nyere dato
– ogs̊a i udtryksformen. Matematikken her er ikke mere historisk end resten af
matematikundervisningen i gymnasiet i dag, og dermed er der ikke nogen analyse
af symbolsprog, og hvordan man opfattede og brugte matematikken i datidens
virkelighed.
Det, der taler for, at besvarelsen er af type1, er den udførlige forklaring af en-
krypteringen og krypteringens enkelte skridt og deres generelle betydning for
RSA-systemet.
Som det fremg̊ar af figur 28, betragtes prakseologierne her som værende rent
matematiske, hvilket gør, at man f̊ar de samme 4T-modeller som allerede gen-
nemg̊aet blot med taleksempler denne gang. Et eksempel er tabel 32.
I projektbesvarelsen deles besvarelsen af Q1,1,3 ind i 8 punkter, hvilke danner basis
for de spørgsmål og svar, der stilles. I −V handler om Q1,1,3 og de resterende om
det afledte spørgsm̊al Q1,1,3,1 i form af enkrypteringen af elevens fornavn. Derfor
betegnes I − V ; Q1,1,3,2 - Q1,1,3,6).

18 Dette er fremgangsm̊aden, der er lagt op til i a priori analysen.
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Type Find φ(n), n̊ar n = pq hvor p = 47 og q = 67
Teknik Benytter resultatet φ(pq) = (p− 1)(q − 1), der er vist

tidligere, og dermed simple aritmetiske operationer
Teknologi Diskursen vedrørende brugen af resultatet og de indg̊aende

operationer
Teori Elementær talteori

Tab. 32: Prakseologi, der er med til at besvare Q1,1,3

Hver del best̊ar af en eller flere prakseologier og dermed afledte spørgsm̊al. Ek-
sempelvis vises det som en del af Q1,1,3,6, R1,1,3,6, at sfd(e, φ(n)) = 1, n̊ar e = 7
og φ(n) = 3036, og dette gøres ved Euklids Algoritme, der dog ikke tidligere er
blevet introduceret. Metoden forklares som en gentagen brug af hjælpesætning
1, der angiver, hvordan største fælles divisor mellem to tal kan skrives som en
linearkombination af de p̊agældende to tal.
Indirekte er spørgsm̊alet; hvordan eftervises det, at e og φ(n) er primiske, ble-
vet stillet. Besvarelsen kommer i form af en prakseologi, der anvender teknikken
Euklids Algoritme, og teknologien er diskursen vedrørende algoritmen i form af
gentagen brug af hjælpesætning 1, hvilket demonstreres eksplicit.
Derefter anvendes algoritmen omvendt for at finde det inverse element til e, hvil-
ket er sidste del af Q1,1,3,6, R1,1,3,6, og dermed er der fuldt ud svaret p̊a Q1,1,3 og
fundet offentlig og hemmelig nøgle ud fra de to givne primtal.
Herefter fortsættes med eksemplet p̊a RSA-kryptosystemet og krypteringen af sit
fornavn. De prakseologier, der anvendes til besvarelsen her, er klart matematiske.

Derefter stilles spørgsmålet om, hvor sikkert RSA-systemet er, (Q1,1,4). Besvarel-
sen er dels en diskussion af problemstillingen omkring det at finde tilstrækkeligt
store primtal, og en præsentation af den udviklng, der har fundet sted og hvilken
viden man har i dag om systemets sikkerhed. Besvarelsen er dermed en type2
prakseologi, da den ikke gør brug af nogen eksplicitte matematiske prakseologier.

Endelig behandles Q2, der er en lidt lang og rodet diskussion af de væsentligste
begivenheder i det 20. århundrede inden for kryptologien og dennes anvendelse.
Det undersøges, hvem der har gjort brug af kryptologi og hvorn̊ar, (Q2,1) hvilke
årsager der har været til, at udbredelsen er sket i det givne tempo, (Q2,2), hvilke
trusler der har været mod kryptologien, (Q2,3), og hvorvidt kryptologi spiller en
større rolle nu end tidligere, (Q2,4).
Besvarelserne til disse spørgsm̊al har elementer af type2, da eleven bl.a. redegør
for forskellige kryptosystemer, men mest af alt er dette afsnit et historisk afsnit,
der diskuterer de virkeligheder, de forskellige kryptosystemer har eksisteret i, og
hvilken rolle de udgjorde dengang. Afsnittet koncentrerer sig om sidste del af det
20. århundrede, og er blandet sammen med spørgsm̊alet om, hvorvidt samfundet
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overhovedet har behov for kryptologi, (Q2,5), hvilket er med til at give afnittet
en lidt rodet karakter.
Desuden kan det i tilfældet, hvor fokus ligger p̊a RSA, diskuteres om forholdet
mellem kryptologi og samfund i virkeligheden har mere med samfundsfag at gøre
end historie.

Projektbesvarelsen slutter af med en konklusion, der lister de delkonklusioner,
der er kommet undervejs. Delkonklusionerne har været svarene p̊a spørgsmålene
fra problemformuleringen, og der knyttes ikke som s̊adan forbindelser mellem de
enkelte svar. Under den historiske diskussion af RSA-systemet pointeres det re-
volutionerende ved den matematiske løsning af nøgledistributionsproblemet. Der
laves alts̊a en kobling mellem et historisk eller samfundsmæssigt problem og en
matematisk løsning. Dette er dog det eneste sted, hvor der laves en sammenkob-
ling mellem fagene matematik og historie, og dette nævnes ikke senere i projektet.
Forbindelsen er markeret med en stiplet pil p̊a figur 28.

6.6.4 En generel analyse

Som det fremg̊ar af figur 28, er grenen, der handler om RSA, godt udbygget,
og der er flittigt stillet spørgsm̊al, der nærmere undersøger RSA-systemet (Q1,1).
Man kan sige, at grenen ud fra Q1,1 er et rigtig godt eksempel p̊a et SFP. Proble-
met her i den tværfaglige kontekst er dog, at alle afledte spørgsm̊al er besvaret
med matematiske prakseologier, og i et enkelt tilfælde af type2, og jeg vil derfor
ikke mene, at dette kan regnes for et tværfagligt SFP.
Spørgsmål Q1,1 er markeret som en prakseologi af Type1, da svaret indlednings-
vis har denne form, og besvarelsen linker til Q3,1, hvilket er markeret med den
stiplede linje p̊a figur 28. Dog kunne man argumentere for, at med de afledte
spørgsmål, s̊a er Q1,1 et matematisk spørgsmål.
Skulle dette opvejes, kunne det evt. ske ved, at de øvrige grene i besvarelsen
havde et klart historiefagligt indhold og blev knyttet til de matematiske grene
i en samlet redegørelse for kryptologiens rolle og betydning for samfundet og
samfundets udvikling. En s̊adan sammenkædning, finder imidlertid ikke sted i
projektbesvarelsen. Derimod fylder de rent historiefaglige prakseologier en lille
del af besvarelsen, og prakseologier af type2 udgør flere af de grene, der handler
om det historiske perspektiv af kryptologien.

Man kan diskutere om dette skyldes problemformuleringen, hvor de spørgsmål,
der g̊ar p̊a hhv. det matematiske og det historiske perspektiv, er skarpt opdelt, jf.
figur 26, og eleven dermed ikke animeres til at drage nogle eksplicitte sammen-
hænge, og f̊ar ikke selv tanken. Eller om der simpelthen ikke er nogen sammen-
hænge som s̊aden, der kan drages?
A priori analysen giver heller ikke nogen stærk sammenhæng mellem den ma-
tematisk og historiske gren af problemformuleringen. Der er en tilnærmelse i a
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priori analysens spørgsm̊al Q1,5, men det er ikke et spørgsmål, der umiddelbart
giver noget nyt og væsentligt til hverken den historiefaglige diskussion eller den
matematiske præsentation af RSA-kryptosystemet19.
Man kan stille sig selv spørgsmålet; behøver jeg b̊ade matematik og historie for
at skrive en meningsfyldt opgave om RSA-kryptosystemet? Svaret er umiddel-
bart nej. Der er ikke kommet noget frem i denne opgave, der tyder p̊a at RSA-
kryptering har været afgørende for historien i det 20. århundrede, og omvendt har
de historiske begivenheder i det 20. århundrede heller ikke været afgørende for ud-
viklingen af RSA-kryptosystemet. Systemet har løst et nøgledistributionsproblem,
der er afgørende for samfundets fortsatte brug af kryptologi, men dette knytter
sig nok i højere grad til en samfundsfaglig debat end en ren historiefaglig.

Resultatet af denne analyse er, at b̊ade i problemformuleringen, a priori analysen
og i analysen af projektbesvarelsen indg̊ar matematik og historie i en parallelfor-
mation. Besvarelsen har endda i en delkonklusion en sammenknytning af Q3,1 og
Q1,1, men det giver ikke besvarelsen karakter af et sammenhængende tværfagligt
projekt.

Endelig kan man diskutere det studieforberedende element i projektet. Projekter
af denne form vil man nok næppe møde noget sted videre i uddannelsesverdenen,
s̊a det er ikke projektets tværfaglige element, der opfylder dette mål. Derimod
kan man pege p̊a bearbejdningen af et stort nyt matematisk emne, der ligger p̊a
et højere niveau end gmat. Besvarelsens matematiske del er sat op p̊a matema-
tisk vis og demonstrerer en god evne til selvstændigt at sætte sig ind i et ukendt
stofomr̊ade med nye symboler og begreber, og projektet fungerer p̊a den måde
studieforberedende i forhold til et matematikstudium.
Det er mere vanskeligt at vurdere, hvorvidt historiedelen giver noget i forhold
til videre studier, men et umiddelbart bud vil være, at de redegørende afsnit
giver minimalt i forhold til en forberedelse af et historiestudium. Man kan ret-
færdiggøre, at projektet er mest studieforberedende i forhold til hovedfaget ma-
tematik.

6.7 Øvrige projekter om kryptologi

De øvrige projekter, der handler om kryptologi er Projekt 6 og 7. Begge handler
de om Enigma og 2.verdenskrig. Ingen af projekterne beskæftiger sig imidlertid
med den matematik, der ligger bag Enigma, hvilket handler om permutioner,
cykeltyper og længder.
Et mere generelt problem med projekterne om Enigma og 2. verdenskrig er, at
man sagtens kan analysere 2. verdenskrig og krigens gang uden at kende ma-

19 Q1,: Diskuter udviklingen inden for kryptologien sammenholdt med den videnskabelige
udvikling generelt.
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tematikken bag Enigma. Tilsvarende er det ikke nødvendigt at inddrage de hi-
storiske fakta om 2. verdenskrig for at analysere matematikken bag Enigma og
det kryptosystem, Enigma bygger p̊a. Der er ikke en naturlig nødvendighed af
b̊ade matematik og historie i disse projekter, hvor forbindelsen alene handler om,
at Enigma blev brugt af tyskerne under 2. verdenskrig. Resultatet er da ogs̊a,
at besvarelserne falder som parallelformationer uden en veletableret forbindelse
mellem matematik og historie.
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6.8 Projekt 12: Cubakrisen og spilteori

Projektet er skrevet med matematik A som hovedfag og historie A er det inddra-
gede fag. Projektet omhandler cubakrisen og spilteori.
P̊a figur 29 ses et diagram over projektets problemformulering.

  Q0 

Q1  Q2  Q3  Q4 

Q2,2 Q2,1  Q2,3  Q4,1 

Fig. 29: Diagram over problemformuleringens struktur i projekt nr. 12

De stillede spørgsm̊al er følgende:
Q0: Redegør for Cubakrisen og anvend spilteori til dette.
Q1: Redegør for motivationen for at benytte matematisk spil som model for be-
slutningsprocessen for Cubakrisen.
Q2: Der ønskes en gennemgang af relevante begreber fra spilteori.
Q2,1: Redegør for nulsums spil og giv et eksempel p̊a dette.
Q2,2: Redegør for sekventielt trækspil og giv et eksempel p̊a dette.
Q2,3: Redegør for Nash-ligevægt og giv eksempel p̊a dette.
Q3: Redegør for begivenhederne, der førte til Cubakrisen.
Q4: Opstil spillet ’Cubakrisen’.
Q4,1: Vurder om aktørerne handlede rationelt i forhold til spillets løsning.
Umiddelbart lægger problemformuleringen op til en ligelig inddragelse af mate-
matik og historie – der er brug for b̊ade matematik og historie for at gennemføre
denne analyse, der skal ende i en vurdering af, om aktørerne handlede rationelt.

6.8.1 A priori analyse

Det skal bemærkes, at mit kendskab til spilteori er begrænset, hvilket a priori
analysen vil bære præg af. De spørgsm̊al, der er afledt af problemformulerin-
gens spørgsmål, handler primært om matematikken bag spilteori, hvor det er
nødvendigt at f̊a præsenteret det store begrebsapparat, der er forskelligt fra det,
man beskæftiger sig med i gmat. Desuden er der afledt enkelte oplagte spørgsm̊al
til spørgsm̊alet, der repræsenterer historie i problemformuleringen. Endeligt er
der formuleret et enkelt afledt spørgsmål til Q4, der samler matematik og histo-
rie – spørgsm̊alet sikrer en eksplicit sammenkobling af matematik og historie i
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Q0 

Q1  Q2  Q3  Q4 

Q4,1 Q2,2  Q2,3 Q2,1  Q3,2  Q3,3 Q3,1  Q4,2 

Q2,1,2  Q2,1,3 Q2,1,1  Q2,1,5  Q2,1,6 Q2,1,4 

Q2,1,2,2 Q2,1,2,1  Q2,1,3,2 Q2,1,3,1 

Fig. 30: Diagram over a priori analysen for projekt nr. 12

opgaven. Resultatet af a priori analysen kan ses p̊a figur 30.
Spørgsmålene, der stilles, er følgende:
Q0: Redegør for Cubakrisen og anvend spilteori til dette.
Q1: Redegør for motivationen for at benytte matematisk spil som model for be-
slutningsprocessen for Cubakrisen.
Q2: Der ønskes en gennemgang af relevante begreber fra spilteori.
Q2,1: Redegør for nulsums spil og giv et eksempel p̊a dette.
Q2,1,1: Forklar de indg̊aende funktioner.
Q2,1,2: Definer strategi i spilteoretisk sammenhæng.
Q2,1,2,1: Beskriv herunder begrebet optimal strategi.
Q2,1,2,2: Hvad er en strategimængde?
Q2,1,3: Definer et spils værdi.
Q2,1,3,1: Redegør begrebet spilteoretisk ligevægt.
Q2,1,3,2: Redegør for minimax uligheden.
Q2,1,4: Beskriv hhv. lokal og global spil værdi.
Q2,1,5: Hvad dækker begrebet optimal strategi over?
Q2,1,6: Giv et konkret eksempel, der illustrerer, de nævnte begreber.
Q2,2: Redegør for sekventielt trækspil og giv et eksempel p̊a dette.
Q2,3: Redegør for Nash-ligevægt og giv eksempel p̊a dette.
Q3: Redegør for begivenhederne, der førte til Cubakrisen.
Q3,1: Redegør for Svinebugtsaffæren og resultatet af den.
Q3,2: Redegør for russernes opstilling af missiler p̊a Cuba.
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Q3,3: Redegør kort for den kolde krig.
Q4: Opstil spillet ’Cubakrisen’.
Q4,1: Vurder om aktørerne handlede rationelt i forhold til spillets løsning.
Q4,2: Identificer begreberne fra spilteori i den historiske virkelighed omkring Cu-
bakrisen.
Q1 er et lukket spørgsm̊al, der sammenkobler matematik- og historiedelen af pro-
jektet. Med spørgsmålet sikrer man, at vigtigheden af at sammenkoble de to fag
gøres eksplicit og er væsentlig, hvis man vil lave et reelt tværfagligt projekt.
Spørgsmålet er en naturlig del af at lave matematisk modellering, hvilket er en
af de positive gevinster ved at gøre brug af type3-tværfagligheden.
Man kan givetvis stille tilsvarende afledte spørgsm̊al til Q2,2 og Q2,3, som der er
stillet til Q2,1. Det skal dog bemærkes, at de afledte spørgsmål til Q2,1 ikke er helt
simple, og det vil sikkert ikke være med lige stor succes for alle gymansieelever
at beskæftige sig med spilteori.

6.8.2 Resumé

Inledningsvis gøres der meget kort rede for de historiske begivenheder fra 2. ver-
denskrig og hvilke spilteoretiske begreber, projektbesvarelsen vil komme ind p̊a.
Selve besvarelsen starter med en historiefaglig undersøgelse af Cubakrisen,
(Q0,0, R0,0), hvilket først handler om en redegørelse for de begivenheder, der
førte til krisen, (Q3, R3), og her redegøres kort for Castros magtovertagelse,
(Q3,1, R3,1), Svinebugtaffæren, (Q3,2, R3,2), og opstillingen af den russiske mis-
silbase, (Q3,3, R3,3).
Herefter undersøges selve krisens begivenheder og handlinger, (Q0,0,1, R0,0,1). Det-
te gøres gennem en redegørelse og diskussion af Khrustovs breve til Kennedy,
(Q0,0,1,1, R0,0,1,1), og Kennedys svar p̊a disse, (Q0,0,1,2, R0,0,1,2). Derefter diskute-
res konflikten i forhold til mulige løsninger, (Q0,0,1,3, R0,0,1,3), USA’s afprøvning af
Rusland, (Q0,0,1,4, R0,0,1,4), og endeligt en diskussion af Ruslands egentlige hensigt
med konflikten, (Q0,0,1,5, R0,0,1,5). Endelig samles resultatet i en delkonklusion, der
konstaterer, at krisen handlede om mere end fred og sikkerhed p̊a Cuba.
Det næste store afsnit er en præsentation af matematisk spilteori, (Q2, R2),
og afsnittet indledes med en kort præsentation af spilteoriens grundprincipper,
(Q2,0,0, R2,0,0). Herefter præsenteres forskellige typer af spil, (Q2,0, R2,0), som ud-
dybes i afsnit om de enkelte spiltyper. Først gives en matematisk præsentation af
2 personers nulsums spil, (Q2,1, R2,1), derefter præsenteres løsningen p̊a et s̊adant
spil ved Nash-ligevægt, (Q2,3, R2,3). Sammenhængen mellem de to spørgsmål er
vist ved dobbeltpilen p̊a figur 31. Løsningen demonstreres for et simpelt spil,
(Q2,3,1, R2,3,1). Herefter skitseres løsningen til et 2x2 Top nulsums spil uden lige-
vægt med eksempel, (Q2,0,1, R2,0,1), og mxn Top nulsums spil, (Q2,0,2, R2,0,2). En-
delig præsenteres kort et sekventielt trækspil, hvis model er et spiltræ, (Q2,2, R2,2).
Herefter opstilles spillet ’Cubakrisen’, (Q4, R4), og der argumenteres for, at der
er tale om et sekventielt trækspil, (Q4,2, R4,2), derefter opstilles en prioritering for
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de mulige træk, (Q4,3, R4,3)
20, og spilletræet for spillet ’Cubakrisen’, (Q4,4, R4,4).

Endelig redegøres for spillets Nash-ligevægt, (Q4,5, R4,5).
Som det sidste kommer projektbesvarelsens konklusion, der kort opsummerer de
spilteoretiske valg i forhold til spillet ’Cubakrisen’ og de historiske begivenheder
under krisen og konkluderer ud fra dette, at begge nationer handlede rationelt. Da
denne vurdering kommer i konklusionen, hvor tidligere resultater ridses op, har
konklusionen f̊aet betegnelsen (Q4,1, R4,1)

21, og er knyttet til de øvrige spørgsmål
p̊a figur 31, som den.
Som sidste del af konklusionen perspektiveres der til nutiden, hvor det foresl̊as, at
man i den slags krisesituationer anvender spilteori i analysen af, hvordan nationer
bør handle. Resultatet af analysen kan ses p̊a figur 31.

 
Q0 

  

Q0,0,1 Q3  Q2,0,0  Q2,0 

Q3,2  Q3,3 Q3,1  Q0,0,1,2  Q0,0,1,3 Q0,0,1,1  Q0,0,1,5 Q0,0,1,4  Q2,3  Q2,0,1 Q2,1  Q2,2  Q4 Q2,0,2 

R0,0,1  Q4,3  Q4,4 Q4,2  Q4,5 

Q4,1 

Q2 Q0,0 

Q2,3,1 

Fig. 31: Diagram over strukturen af besvarelsen i projekt nr. 12

6.8.3 Analyse af projektbesvarelsen

Et meget positivt element i projektbesvarelsen er, at der gives en meget kort
præsentation af de begivenheder, der efter 2. verdenskrig førte til Cubakrisen.
Derefter præsenteres spilteorien, og der redegøres for, hvordan disse dele kom-
bineres i besvarelsen til en endelige analyse af, hvorvidt Khrustjov og Kennedy

20 Dette gøres ud fra resultaterne af undersøgelserne under Q0,0,1.
21 Hvilket referer til figur 29 og problemformuleringen.
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handlede rationelt. Besvarelsen f̊ar alts̊a allerede i indledningen præsenteret en
meningsfyldt sammenhæng mellem matematik og historie.

Som allerede beskrevet i resuméet afsnit 6.8.2 er den første række af prakseo-
logier i besvarelsen en undersøgelse af de begivenheder, der leder til Cubakrisen.
Det er i første omgang (Q3, R3)-(Q3,3, R3,3), der alle er p̊a redegørelsesniveauet
og meget korte og præcise i deres formuleringer.
Det gode ved den historiefaglige del af besvarelsen er de næste prakseologier;
(Q0,0,1, R0,0,1)-(Q0,0,1,5, R0,0,1,5), der analyserer og diskuterer krisens begivenhe-
der, de involverede parters handlinger, mulige handlinger og hensigter, primært
ud fra Khrustjovs og Kennedys breve til hinanden. Med disse prakseologier hæves
det faglige niveau for historiefaget, og flere af de faglige mål for ghist opn̊as med
besvarelsen.
Noget andet interessant ved dette afsnit i projektbesvarelsen erR0,0,1, hvor tr̊aden-
de samles primært fra analysen af selve krisens begivenheder og kommunikationen
mellem de to hovedaktører. Dette giver et overblik og sikrer en sammenhæng i
besvarelsen.

Der skiftes nu til matematik og introduktionen til spilteori. Generelt kan man
sige, at denne del af besvarelsen bærer præg af den svære teori, og en introduk-
tion til spilteori handler meget om at f̊a forklaret en masse begreber, hvilket ogs̊a
gør sig gældende for besvarelsen. I (Q2,1, R2,2) og (Q2,1, R2,3) gives definitioner og
begreber for nulsums spil og Nash-ligevægt, og efterfølgende gives et eksempel,
der viser begge dele; i (Q2,3,1, R2,3,1) opstilles nemlig ’hinkelegen’, hvor to drenge
har to ruter at hinke til fritidshjemmet. Først opstilles udbyttematricen og deref-
ter løses opgaven: ’Find spillets værdi’. Opstilles dette ved 4T-modellen f̊as tabel
33 og 34.

Type Opstil ’Hinkelegen’
Teknik Modellering af 2 personers nulsums spil
Teknologi Diskursen vedrørende opstillingen af udbyttematrice
Teori Spilteori

Tab. 33: Prakseologien, der opstiller spillet Hinkeleg

Det skal siges, at som en del af diskursen vedrørende minimax og maximin næv-
nes bl.a., at løsningen og dermed spillets værdi udgør et sadelpunkt, uden at
dette kommenteres yderligere, hvilket man godt kunne ønske sig, da sadelpunk-
ter ikke er en del af pensum i gmat. Generelt bør begreber, der ligger ud over
gmat kommenteres, hvis man som læser skal f̊a fornemmelse af et fagligt overblik
i besvarelsen. Der er lignende eksempler i den matematiske del af besvarelsen, der
er med til at give et knapt s̊a fuldkomment indtryk af denne del af besvarelsen,
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Type Find værdien af spillet ’Hinkelegen’
Teknik Anvendelse af minimax og maximin strategierne
Teknologi Diskursen vedrørende strategierne
Teori Spilteori

Tab. 34: Prakseologien, der finder værdien af spillet Hinkeleg

hvilket er synd.
I det efterfølgende afsnit udledes et udtryk for værdien af et 2x2 Top nulsums
spil, der efterfølges af et eksempel, hvor to personer spiller ’Plat eller krone’. Som
pointeret for den forudg̊aende spiltype, s̊a er der elementer, der mangler en mere
grundig forklaring. En del af præsentationen af spillet omfatter bestemmelsen af
spillets værdi, og den pralseologi, der besvarer dette spørgsmål kan præsenteres
som angivet i tabel 35.

Type Bestem spillets værdi, n̊ar spiller A’s optimale strategi er givet

ved OsA =

(
A1 A2

P1 P2

)
Teknik Løsning af lineære ligningssystemer, minimax strategien og

frekvensen af strategierne
Teknologi Diskursen vedrørende løsning af ligningssytemer med de

spilteoretiske begreber
Teori Spilteori

Tab. 35: Prakseologien, der finder spillets værdi under A’s optimale strategi

Denne prakseologi mangler en del forklaringer. Der regnes først med pi’er, men
pludselig regnes der med qi’er, som må repræsentere modspillerens frekvenser for
dennes strategier, hvilket er med til at gøre siden med ligningssystemer forvirren-
de at læse.
Det eksempel, der gives, stilles op og løses, hvilket følger de samme prakseologier
som det første eksempel blot med en ny spiltype, hvilket implicit giver et lidt
ændret set up for spillet.
Da spillene ligner hinanden meget, ville det give god mening, hvis der var en
sammenligning af de to spiltyper.
P̊a redegørelsesniveauet præsenteres mxn Top nulsums spil og sekventielt træk-
spil, dog uden matematiske detaljer og sidstnævnte karakteriseres ved dets model;
Modellen for et sekventielt trækspil er et spiltræ [...] man g̊ar baglæns igennem
spiltræet for p̊a den m̊ade at finde den optimale strategi for spillerne. Prakse-
ologierne (Q2,0,1, R2,0,1)-(Q2,3, R2,3) er alts̊a alle af ren spilteoretisk karakter og
dermed ren matematisk karakter – der nævnes intet om teoriernes opst̊aen eller
dem, der har bidraget med dem, hvorfor der ikke er tale om hverken Type1 eller
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Type2. Efterfølgende opstilles spillet ’Cubakrisen’.

I forlængelse af gennemgangen af det spilteoretiske grundlag for besvarelsen op-
stilles spillet ’Cubakrisen’, hvilket er årsagen til prakseologiens placering p̊a figur
31.
Indledningsvis argumenteres der i (Q4,2, R4,2) for, at spillet er et sekventielt træk-
spil, da de to landes politiske ideologier er for forskellige [...] er spillet ikke et
kooperativt spil. Man kan i forlængelse heraf sige, at det da bliver en lille smule
misvisende med den matematiske dels fokus p̊a andre spiltyper – det kunne have
været relevant med et rent spilteoretisk dvs. matematisk eksempel p̊a spiltypen
inden denne opstilling.
Herefter opstilles hhv. Ruslands og USAs strategier, og det vægtes med argumen-
ter fra den historiefaglige del af besvarelsen. Netop denne prakseologi er med til
at give besvarelsen en naturlig tværfaglig karakter, og den giver en sammenhæng
i besvarelsen. Prakseologien ser ud som angivet i tabel 36.

Type Opstil spillet ’Cubakrisen’
Teknik Modellering af sekventielt trækspil
Teknologi Diskursen vedrørende sekventielt trækspil og den historiefaglige

analyse af Cubakrisen
Teori Spilteori & Cubakrisen

Tab. 36: Prakseologien for opstillingen af spillet Cubakrisen

Med strategierne opstilles spiltræ for spillet ’Cubakrisen’, og ud fra disse bestem-
mes spillets værdi og Nash-ligevægt alene p̊a baggrund af den matematiske teori
– forklaringen er dog uklar. Værdien forklares i de mulige handlemønstre, der
ligger bag værdien i de opstillede spiltræ. Man kan nu konkludere, at (Q4,2, R4,2)-
(Q4,5, R4,5) alle er prakseologier af Type3, da de alle handler om opstillingen af en
matematisk model over den historiske begivenhed, Cubakrisen, og bestemmelse
af spillets værdi, dvs. resultatet af analysen af den opstillede model.
Som allerede pointeret i afsnit 6.8.2, s̊a er (Q4,1, R4,1) konklusionen p̊a opgaven,
og her samles tr̊adene fra den tværfaglige analyse, hvilket betyder en opsamling
p̊a b̊ade matematikken og historien i besvarelsen, der giver det endelige svar p̊a
hele besvarelsens analyse af, hvorvidt Rusland og USA handlede rationelt, og det
gjorde begge lande ifølge denne analyse.

6.8.4 En general analyse

Man kan i forlængelse af besvarelsen s̊a stille spørgsmålet om analysen er helt
fri for en viden om de valg, der blev truffet og litteraturens vurdering af hand-
lingerne under krisen, og de strategier, der ikke blev fulgt, for vægtningen af de
enkelte strategier er ikke en helt objektiv vurdering. Vurderingen understøttes
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dog med argumenter fra den historiefaglige analyse, hvilket er med til at give en
sammenhæng i besvarelsen.

Der eksisterer i dette projekt et reelt tværfagligt samspil. N̊ar man ser p̊a fi-
gur 31, kan det se ud som om besvarelsen, falder i tre selvstændige blokke; den
bl̊a, den grønne og den gule, og det er for s̊a vidt ogs̊a tilfældet, men det man
skal bemærke er, at der er forbindelser mellem de enkelte blokke.
Besvarelsens opbygning er en afklaring af det historiske omr̊ade og af det ma-
tematiske omr̊ade, hvilket er en simpel nødvendighed for at give mening til det
tværfaglige omr̊ade, hvor en modellering gennemføres for at besvare det, man kan
kalde projektets hovedspørgsmål; Handlede parterne rationelt under Cubakrisen?
Og efter modelleringen kan man svare ja.
Der er alts̊a god mening i projektets første del, hvor der ikke umiddelbart er
nogen forbindelse mellem matematik og historie – foruden den der gives i indled-
ningen. Netop dette er en vigtig pointe i dette projekt – der er en god indledning,
delkonklusioner og en endelig konklusion, der samler det hele. Disse elementer
sikrer en sammenhæng i besvarelsen, og de er med til at give indtryk af, at der
er en reel sammenhæng mellem matematik og historie i dette projekt.

Som det ogs̊a fremg̊ar af ovenst̊aende, er det dog ikke helt uden problemer at
vælge en s̊a svær matematisk teori at modellere med, men den er et naturligt
valg i denne sammenhæng. Det er dog synd, at den matematiske del af besvarel-
sen kommer til at mangle den helhed, som resten af projektet ellers bærer præg af.

Skal man vurdere denne projektbesvarelse i forhold til at være studieforbere-
dende, s̊a er der ingen tvivl om, at det er forberedende i forhold til matematik.
Dette skyldes, at det kræver en stor indsats at sætte sig ind i det matematiske
omr̊ade for dels at kunne beskrive det, men i endnu højere grad for at bruge det.
Den manglende klarhed i den matematiske del kan skyldes, at det har været en
lidt for stor opgave.
I forlængelse af diskussionen af den præsenterede matematik, s̊a kan denne form
for modellering være studieforberedende og vise noget om, hvordan matematik
ogs̊a anvendes og i en sammenhæng, man ikke ser i gmat.
Det er imidlertid vanskeligere for mig at vurdere, om historiedelen g̊ar ud over
rammerne for ghist, og min vurdering vil være, at det gør den ikke.
Man kan alts̊a sige, at besvarelsen er studieforberedende i den forstand, at det
træner eleven i det selvstændige arbejde og evnen til at tilegne sig ny viden og
anvende denne p̊a helt nye sammenhænge. Dette skulle dog ogs̊a gerne opfyldes
af den daglige undervisning, og dermed giver dette projekt ikke noget ekstra.

Problemet med dette projekt og denne type er, at det næppe findes i den virkelige
forskningsverden, og det bliver nok aldrig kotume at anvende spilteori i vhist til
analyse af konfliktsituationer.
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Den perspektivering, der gives i projektet, anbefaler brugen af spilteori til over-
vejelserne, hvis en lignende situation skulle opst̊a igen, men det er nok yderst
tvivlsomt, om dette vil ske, og hele projektet er en tænkt form, som med al
sandsynlighed kun findes i det almene gymnasium.
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7 Diskussion af analysen

I dette kapitel diskuteres resultatet af analysen. Diskussionen vil tage udgangs-
punkt i de ministerielle retningslinjer, der er blevet præsenteret i afsnittene 2.1 og
2.2, og sat i forhold til de faglige rammer givet i kapitel 3. Der samles op p̊a pro-
blemformuleringernes udformning og deres effekt p̊a besvarelserne. Det studiefor-
beredende element diskuteres i forhold til de enkelte fag og mere generelt. Endeligt
diskuteres det tværfaglige element, da bekendtgørelsens bedømmelseskriterier for
studieretningsprojekterne peger p̊a de faglige mål s̊avel som nogle mere udefine-
rede tværfaglige mål.

7.1 Problemformuleringerne

Som det er beskrevet i afsnit 2.1, skal problemformuleringerne være afgrænse-
de og have angivelse af de taksonomiske niveauer, der skal sikre en udvikling i
spørgsmålene.
I de analyserede besvarelser er de fleste problemformuleringer forholdsvis afgræn-
sede, og detaljegraden g̊ar dybere end blot overordnede spørgsmål. De giver nogle
mere konkrete opgaver at undersøge, se fx for projekt 1 figur 16 p̊a side 67.
De konkrete spørgsm̊al sikrer som regel en besvarelse, der holder sig inden for
et begrænset omr̊ade, der er rimeligt i forhold til studieretningsprojekternes om-
fang p̊a 15-20 sider. Der er dog eksempler, hvor ekstra omr̊ader inddrages p̊a
trods af en i forvejen rimelig problemformulering, jf. bilag A.2 projekt 6, hvor
RSA-kryptering behandles i et projekt om Enigma og 2. verdenskrig. Et andet
eksempel er projekt 2 i afsnit 6.2, hvor problemformuleringen nok favner for bredt
i forhold til rammerne af et studieretningsprojekt om græsk matematik. Alligevel
lægger besvarelsen ud med at redegøre for ægyptisk og babylonsk matematik,
som der iøvrigt ikke skelnes imellem. Som det fremg̊ar af de analyserede projek-
ter, er det ikke altid, at gode hensigter bliver fulgt.
Det er muligt, at for åbne og frie problemformuleringer forvirrer mere end de
gavner, hvilket bekendtgørelsen netop forsøger at tage højde for gennem sit krav
om afgrænsning af emnet i problemformuleringerne. Med udgangspunkt i de ana-
lyserede projekter kan det anbefales, at problemformuleringerne indeholder nogle
helt konkrete opgaver i b̊ade matematik og historie. P̊a den måde sikrer man, at
de monofaglige prakseologier vil være til stede i besvarelserne. Desuden kan det
være en fordel, hvis de begrænses til fx et enkelt element af græsk matematik,
eller man præciserer, hvilket kryptosystems matematiske baggrund, der ønskes
behandlet.
I forlængelse af ovenst̊aende skal det bemærkes, at a priori analyserne viser, at
problemformuleringerne med deres afgrænsning af emnerne alligevel giver gode
muligheder for selvstændigt arbejde. Der er mange muligheder for toning af pro-
jekterne i den retning, eleven måtte ønske. Diagrammerne over a priori analyserne
viser nogle af mulighederne, der ligger i de enkelte problemformuleringer.
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Den umiddelbare vurdering af angivelsen af de taksonomiske niveauer er imid-
lertid, at angivelsen ikke er lige s̊a gennemført. Denne vurdering begrundes med
formuleringerne af spørgsmålene i problemformuleringerne sammenholdt med ni-
veauerne i Blooms taksonomi. Den oftest benyttede formulering af en opgave er
redegør for..., hvilket meget klart afspejles i besvarelserne, hvor rigtig mange af-
snit, uanset hvad de behandler og den involverede tværfagligheds type, ikke hæver
sig over redegørelsesniveauet. Dette er med til at vanskeliggøre identifikationen
af de enkelte prakseologiers faglighedstype; n̊ar besvarelsen af et spørgsmål alene
gør brug af redegørelsesniveauet kan det være svært at skelne mellem matema-
tikkens historie og historiens matematik. Forskellen p̊a de to tværfalighedstyper
ligger i brugen af matematiks metoder eller ej, jf afsnit 3.4.2 og 3.4.1. I type1
anvendes gmats metode, hvorimod type2 alene gør brug af ghists metode. N̊ar
en besvarelse alene er p̊a redegørelsesniveauet og kort præsenterer en matematisk
formel uden at g̊a i detalje med fortolkning, betydning og anvendelse er det svært
at afgøre om der er tale om type1 eller type2 – indg̊ar gmats metode?
Et eksempel p̊a dette er (Q4,5, R4,5) i projekt 3, jf afsnit 6.4.3, hvor der redegøres
for prioritetsstriden, der er en strid om, hvorvidt Newton eller Leibniz plagierede
den anden. Striden kan kun afgøres gennem en analyse af deres respektive bidrag
til matematikken. Spørgsmålet knytter sig klart til type1 tværfagligheden, men
besvarelsen gør ikke brug af matematiske metoder eller begreber, men redegør
alene for hvem, der gjorde hvad hvorn̊ar, dvs. de rent historiske fakta, hvorfor
besvarelsen karakteriseres som type2.
Et andet sted, hvor der alene redegøres for matematikhistorisk interessante ele-
menter uden at anvende matematisk metode er projekt 2’s behandling af sætning
I.41 og I.43 fra Euklids Elementer, jf. afnsit 6.2.3 sætning 3 og 4. De opskrives,
men behandles ikke med hverken datidens eller nutidens matematiske metoder –
der redegøres alene for deres formulering, hvorfor de karakteriseres som type2.
Årsagen til ovenst̊aende kan være flere forskellige forhold som en prioritering af
pladsen i de enkelte projekter, men kan ogs̊a skyldes problemformuleringernes
’redegør’-spørgsm̊al. Eller en manglende bevidsthed hos eleverne om, hvordan de
kan hæve sig selv op p̊a et højere abstraktionsniveau.

Formålene med problemformuleringerne er alts̊a delvist opfyldt; emnerne er som
oftest forsøgt afgrænset, men angivelsen af de taksonomiske niveauer mangler for
de flestes vedkommende. Dette leder naturligt videre til diskussionen af, om pro-
blemformuleringen skal være tilpasset den enkelte elevs faglige niveau, men den
diskussion ligger ud over rammerne af dette speciale, og der g̊as ikke nærmere
ind i den diskussion her.
Derimod vil det i næste afsnit blive diskuteret, hvorvidt de analyserede projekter
opfylder kravet om at være studieforberedende, og p̊a hvilken måde de er det.
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7.2 Det studieforberedende element

Som det fremg̊ar af bekendtgørelsen har studieretningsprojektet [...] et klart stu-
dieforberedende sigte i forhold til at forberede eleverne p̊a de arbejdsformer, de
vil møde p̊a videreg̊aende uddannelser (STX bekendtgørelsen, 2008b), og som al-
lerede p̊apeget i afsnit 2.2, er det være tvivlsomt, i hvilket omfang projekter i
matematik og historie virker studieforberedende.
Det studieforberedende element er blevet diskuteret i forbindelse med analysen
af de enkelte projekter. I de tilfælde, hvor besvarelserne kunne siges at være stu-
dieforberedende, har det været i forhold til det rent matematiske indhold i den
enkelte besvarelse. Som det flere gange er pointeret, s̊a inkluderer og behandler
flere af projekterne et forholdsvist svært tilgængeligt matematisk emne. Det at
beskæftige sig med disse emner, der klart ligger ud over gmat, forbereder eleverne
p̊a de arbejdsformer, der vil møde dem p̊a videreg̊aende naturvidenskabelige ud-
dannelser. Dog er der problemer med deres formulering af beviser og definitioner,
hvor det er tydeligt, at der er tale om et selvstændigt arbejde uden den skoling,
man f̊ar ved de videreg̊aende uddannelser. Den mere løse og snakkende måde at
skrive matematik p̊a kan være et udtryk for, at der er tale om matematik, elever-
ne ikke formulerer sig om til daglig. Dermed et tegn p̊a, at man er n̊aet uden for
rammerne af gmat. Naturligvis kan det ogs̊a være et udtryk for, en manglende
evne til at udtrykke sig matematisk præcist.
Et tilsvarende forsøg p̊a selvstændigt brug af vhists metode, som den er angivet
i afsnit 3.3.1, er ikke observeret for historiefaget i de analyserede projekter. Det
kan skyldes, at matematik A er hovedfag og historie A er det inddragede fag, og
dermed er det kun er i forhold til gmat, besvarelsen skal g̊a ud over pensum.

Skal man betragte de tværfaglige elementer som studieforberedende, er det dog
sværere at identificere dele, der forbereder eleven p̊a arbejdsformerne ved de vi-
dereg̊aende uddannelser. Det tværfaglige element, der med sikkerhed findes ved
de videreg̊aende uddannelser er matematikkens historie, jf. afsnit 3.4.1, men ma-
tematikkens historie er som bekendt ikke det eneste, der dyrkes i besvarelserne,
da ogs̊a monofaglige elementer skal inddrages. Som det fremg̊ar af analysen af
besvarelserne er det heller ikke type1 tværfagligheden, der fylder mest i alle be-
svarelserne, men i lige s̊a høj grad type2. Som allerede p̊apeget er det svært at
skelne mellem de to tværfaglighedstyper, da store dele af de tværfaglige elementer
er p̊a redegørelsesniveauet.
Netop de mange redegørelser uden dybere bearbejdning af emnerne gør, at disse
afsnit sjældent bliver studieforberedende. Man kan argumentere for, at matema-
tikkens historie i gymnasiet ikke skal måles med videnskabsfagets målestok, men
man kunne godt i højere grad, end tilfældet er i de analyserede projekter, gøre
brug af de kompetencer, der oparbejdes i b̊ade ghist og gmat i en type1-analyse
af de emner, projekterne behandler, som det fx er gjort i projekt 3, jf. afsnit 6.4.
I projekt 3 sammenholdes Newtons metoder med nutidens, Newtons egen brug af
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sin metode metode diskuteres og til sidst diskuteres problemerne med Newtons
metode. Besvarelsens gennemgang af Newtons metode set fra et matematikhisto-
risk synspunkt er b̊ade grundig og rimelig i forhold til det faglige grundlag, den
er blevet til p̊a baggrund af.
Man kan igen i denne tværfaglige sammenhæng pege p̊a det bemærkelsesvær-
dige i, at det projekt, der fungerer bedst tværfagligt, er projekt 12, jf. afsnit
6.8. Projektet er ikke studieforberedende som tværfagligt projekt, men studiefor-
beredende i forhold til de monofaglige elementer. Selv den historiefaglige del er
grundig og systematisk, dog uden at følge Egaa Kristensens metode.
Generelt er studieretningsprojekterne i matematik og historie ikke studieforbere-
dende i forhold til det tværfaglige samspil, de repræsenterer.
Hvorvidt det er muligt at sikre, at de bliver studieforberedende i form af type1
tværfaglige projekter, er svært at sige. Skal projekterne være studieforberedende
i forhold til matematikkens historie, som er et meget lille forskningsfelt, st̊ar fel-
tets størrelse slet ikke mål med de 1300 studieretningsprojekter, der blev skrevet
i fagkombinationen i skole̊aret ’07/’08.

Der stilles desuden krav til studieretningsprojekterne om et resumé p̊a engelsk,
notehenvisninger og litteraturliste med henvisning til, at projekterne bliver mere
studieforberedende ved at skulle honorere samme krav som akademiske opgaver
jf. afsnit 2.2. Alle projekter har et resumé, dog af svingende kvalitet, og det er
især præsentationen af resultater og konklusioner, der mangler. Årsagen til dette
kan være, at delkonklusioner heller ikke præsenteres i selve besvarelsen, og flere
projekter mangler en afsluttende konklusion. Det gør sig fx gældende forprojekt
2, 3, 7, 8. Det er desuden de færreste af de analyserede besvarelser, der gør brug
af notehenvisninger p̊a fornuftig vis eller forholder sig til de kilder, de anvender,
hvilket ellers er yderst relevant i tværfaglige sammenhænge, hvor historiefaget
indg̊ar – b̊ade i ghist og vhist er det en del af fagets metode at forholde sig til
kilderne, jf. afsnit 3.3.2 og 3.3.1. Især er den ukritiske brug af hjemmesider, her-
under wikipedia, bemærkelsesværdig.
I forlængelse heraf skal det siges, at der er lige s̊a mange typer litteraturlister,
som der er analyserede besvarelser. Man kan undre sig over, om disse krav skal
honoreres uden, at eleverne har f̊aet vejledning i udformningen af de forskellige
elementer? Skal de formelle krav, der skal være med til at sikre studieretninger-
ne et større studieforberedende element, være en del af bekendtgørelsen, bør de
følges op af nogle klare retningslinjer samt undervisning i projektskrivning og
opbygning. Det er muligt at eleverne ignorere velmenende ord, men p̊a nuvæ-
rende tidspunkt giver kravene ikke megen mening, da de kun i ringe grad bliver
honoreret.
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7.3 Det tværfaglige element

Et af de krav, der stilles til studieretningsprojektet er, at problemformuleringen
skal alts̊a udformes p̊a en s̊adan m̊ade, at den kun kan besvares med anvendelse
af fagligheder fra de indg̊aende fag (STX bekendtgørelsen, 2008b). Det vil sige,
at der skal være en nødvendighed af b̊ade matematik og historie i problemformu-
leringen, og kompetencer opn̊aet gennem hhv. gmat og ghist skal være at finde i
besvarelserne.
Et s̊adan naturligt samspil mellem matematik og historie er forsøgt identificeret i
de analyserede studieretningsprojekter. Resultatet har desværre været, at blot et
enkelt projekt har været et eksempel p̊a ovenst̊aede tværfaglighed, hvor der var
et naturligt behov for b̊ade matematik og historie – projekt 12 kan siges at leve
op til dette krav, se afsnit 6.8. Projektet handler om Cubakrisen og spilteori, og
gør brug af type3 tværfagligheden.
Derudover har projekt 5, se Bilag A.1, elementer, hvor man med elementer fra
historien og filosofihistorien forsøger at argumentere for en gensidig p̊avirkning
mellem matematikkens udvikling og samfundets udvikling. Projekt 5 handler om
græsk matematik og Euklid.
Det samme gør sig gældende i projekt 3, jf. afsnit 6.4. Projektet handler om
Newton og oplysningstiden, og man forsøger, at argumentere for naturvidenska-
bens og dermed matematikkens p̊avirkning af samfundet. Der argumenteres for
at Newtons matematik fører til ny beskrivelse af massetiltrækningens p̊avirkning
af himmellegemernes bevægelser og placering. Indtil da havde man troet, det var
Guds kraft, der holdt himmellegemerne p̊a plads. Der argumenteres i besvarelsen
for at denne videnskabelige udvikling svækkede Guds indflydelse p̊a verdensbille-
det. Og da Guds kraft og magt p̊a jord blev varetaget af kirken og de enevældige
konger, blev deres magt svækket, i og med guds magt viste sig at være mindre.

I de sidste to eksempler er der dog ikke som s̊adan nogen naturlig nødvendighed
for at f̊a belyst det matematiske emne, der er i spil. Der er i højere grad tale om
forsøg p̊a at pege p̊a perioder, hvor matematikken p̊a en eller anden måde har
p̊avirket samfundet. Det kunne give mening at betragte de matematiske bidrag
fra disse perioder, alene ved at se p̊a matematikkens eller videnskabens udvikling.
Begge projekter forsøger imidlertid, at argumentere for, at man ikke kan behandle
de to samfundsmæssige udviklinger uden at inddrage naturvidenskabens udvik-
ling, og det er måske ikke helt korrekt.
Der er alts̊a ikke nødvendigvis en gensidig afhængighed af matematik og historie
i disse besvarelser, men dog er det nødvendighed af at inddrage begge fag, n̊ar
nu problemformuleringen stiller de spørgsmål, de gør. Det vil sige problemformu-
leringerne sikrer behovet for begge fag, og dermed opfyldes retningslinjerne fra
bekendtgørelsen.
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Projekt 12 derimod har et reelt behov for b̊ade matematik og historie, da ghist
leverer det genstandsomr̊ade, der skal undersøges noget om. Det matematiske
omr̊ade skal undersøges, for at kunne opstille en analysemodel eller metode, der
skal besvare det overordnede spørgsmål – hvorvidt handlede de involverede parter
i Cubakrisen rationelt.
Der er i dette projekt tale om den form for nødvendig tværfaglighed, der blev
beskrevet i starten af dette afsnit. Projektet lever til fulde op til kravet om, at
besvarelsen skal demonstrere brug af de monofaglige kompetencer i begge fag.
Desuden argumenteres der for de anvendte teoretiske sammenhænge og metoder
og der er klare eksempler p̊a selvstændigt arbejde med kilder og materialer. En-
deligt perspektiveres de fundne sammenhænge til nutiden. Alle formelle krav er
i og for sig opfyldt med de bemærkninger, der er givet i afsnit 6.8.4.
Problemet med dette projekt er imidlertid, at det ikke har den store relevans i
forhold til de videreg̊aende uddannelser og deres indhold. Som tidligere p̊apeget
vil man næppe i fremtiden lave spilteoretiske analyser i krisesituationer som Cu-
bakrisen, eller af historiske begivenheder i vhist.

De resterende projekter har alle, p̊anær projekt 13, se Bilag A.8, spørgsmål
der handler om den historiske samtid for de matematiske begivenheder. Dog er
spørgsmålene som oftest en variant af redegør for den historiske samtid. Opgaven
aktiverer ikke for alvor de historiefaglige kompetencer eller viser, at de faglige
mål er n̊aet. Det er et generelt problem i de analyserede projekter, at histori-
efaget primært indg̊ar p̊a redegørelsesniveauet. Det problem er for nylig blevet
p̊apeget i EVA-rapporten (EVA, 2009, s. 27-28). Som allerede antydet i afsnit 7.2
kan problemet i de analyserede projekter skyldes, at matematik A er hovedfaget,
men med EVA-rapporten kan man konkludere, at problemet er mere generelt.
Problemet kan evt. skyldes en manglende viden om ghist hos de øvrige lærere,
men da de analyserede studieretningprojekter bør være formuleret i samarbejde
mellem historie- og matematiklærerne, kan manglende viden ikke alene forklare
histories svage rolle i forhold til matematikken. EVA-rapporten viser desuden at
for matematiklærerne gælder der, at de dele af faget der er anvendelses- og mo-
delleringsorienterede [...] opleves som særligt vanskelige (EVA, 2009b, s. 7). En
s̊adan opfattelse må gøre det vanskeligt at f̊a formuleret tværfaglige problemfor-
muleringer for en fagkombination som matematik og historie.

Desuden er der mange projekter, hvor rene matematikfaglige prakseologier næsten
ikke er til stede, se fx projekt 2 i afsnit 6.2, der har 3 matematiske prakseologier,
og projekt 5 har ingen, jf. figur 34. Derimod fylder type1 og især type2 godt i
disse projekter, og som tidligere angivet med den begrundelse, at de monofaglige
metoder ikke er klare nok til at karakterisere dem anderledes. De fleste projekter
rummer alts̊a ikke klare fagspecifikke elementer.
Det er derfor fristende at slutte, at årsagen til de manglende fagspecifikke ele-
menter og udvandede tværfaglige dele er, at det ikke er muligt med naturlige
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sammenkoblinger af gmat og ghist under rammerne af studieretningsprojekterne.
Man kan naturligvis argumentere for, at der er en naturlig sammenhæng i ma-
tematikkens historie, som den dyrkes p̊a universitetsniveau, men spørgsmålet er,
om den har en reel pendant i gymnasieundervisningen, eller om ikke matematik-
kens historie kræver et fagligt niveau og overblik i matematik, der ligger ud over
gmat, og n̊ar type1-tværfagligheden forsøges bedrevet i gymnasiet, er det med
stor fare for at udvande b̊ade genstandsomr̊ade og metode.
Alternativt m̊a man undervise i, hvad det kræver for at bedrive type1 tværfag-
ligheden i studieretningsprojekter i matematik og historie.
I det næste kapitel knyttes nogle kommentarer til dette kapitels diskussioner i
forhold til design af fremtidige problemformuleringer til studieretningsprojekter
i fagkombinationen matematik og historie.
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8 Design af fremtidige problemformuleringer

I forlængelse af diskussionen af analysen i kapitel 7 er det relevant at diskute-
re mulighederne for fremtidige problemfomuleringer til studieretningsprojekter i
matematik og historie. Der er dog sket ændringer i forhold til reglerne omkring
studieretningsprojekterne, hvilket bl.a. drejer sig om, at skolens leder kan godken-
de, at studieretningsprojektet undtagelsesvist skrives p̊a grundlag af ét studieret-
ningsfag p̊a A-niveau [...] hvis alle fastsatte m̊al for projektet opfyldes, herunder
inddragelse af flere faglige dimensioner og realisering af faglig fordybelse (Un-
dervisningsministeriet, 2009). Der åbnes for denne mulighed pr. 1. august 2009,
hvilket betyder, at man fra denne dato kan skrive studieretningsprojekter alene
i matematik, og ikke længere er tvunget til at kombinere faget med fx historie.
Muligheden er dog kune undtagelsesvis, men det åbner op for, at man ikke b̊ade
skal demonstrere historiefaglige og matematiske kompetencer, men kan tone pro-
jektet mere mod det ene fag.

8.1 Design ved SFP-modellen

Det har givet god mening at analysere studieretningsprojekterne vha. designred-
skabet studie- og forskningsprogrammer (SFP), da studieretningsprojektet er et
projekt, hvor eleven p̊a selvstændig vis bør studere og udforske, og dermed selv
udvikle sin problemstilling. Dette er helt generelt og gør sig ikke blot gældende
for projekter, hvor matematik er inddraget.
Analysen har imidlertid vist, at SFP-modellen er særligt interessant i de projek-
ter, hvor rene matematiske prakseologier har spillet en væsentlig rolle. Årsagen
til dette skal muligvis findes i, at disse projekter ogs̊a er dem, der hænger bedst
sammen og hvor besvarelsens forskellige dele forbindes med hinanden – disse be-
svarelser giver indtryk af et større fagligt overblik som fx projekt 4.
Det er muligt, at man ville f̊a samme indtryk af projekter, hvor historie spiller
en større rolle, men det er kun projekt 12, der har en virkelig vellykket histori-
efaglig del, der hæver sig over redegørelsesniveauet. I det projekt fylder de rent
matematiske prakseologier stadig en stor del jf. figur 31.
Et andet resultatet af analysen, der tydeliggøres ved SFP-modellen, er den mang-
lende forbindelse mellem de matematiske (og matematikhistoriske) spørgsmål i
forhold til historiespørgsmålene. Selvom der spørges til mere konkrete historiske
forhold end blot redegørelsen for den historiske samtid, kan det være svært at
danne en troværdig forbindelse, og besvarelserne f̊ar ofte en parallelformation.
De nævnte problemer kan evt. undg̊as, hvis man som en del af udformningen af
problemformuleringen lavede den a priori analyse, der er en del af designmodellen
SFP. Af a priori analysen vil det fremg̊a, om der er mulighed for en reel sammen-
kobling af de to fag, eller om der er overvejende sandsynlighed for, at besvarelsen
vil f̊a en parallelformation.
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For at lave en s̊adan analyse kræver det naturligvis et indg̊aende kendskab til
begge fag, og begge fags lærere må g̊a sammen om at lave a priori analysen. Der
er for de fleste problemformuleringer taget udgangspunkt i emner fra matema-
tikkens historie, og derefter bedt om en redegørelse for den historiske samtid,
hvilket ikke nødvendigvis giver en interessant problemstilling, der kræver begge
gymnasiefags kompetencer for at løse.

SFP-modellen har desuden vist, at det giver god mening med problemformulerin-
ger, der ogs̊a rummer afledte og mere konkrete spørgsmål. De hjælper med at give
et fokus og afgrænse omr̊adet. Disse problemformuleringer lægger ofte op til nog-
le mere konkrete monofaglige prakseologier, der underbygger bekendtgørelsens
målbeskrivelse jf. afsnit 2.1. Derimod kan problemformuleringer, der kun har ét
niveau med fire overordnede spørgsmål, pege i mange forskellige retninger og gøre
det svært at indkredse den egentlige problematik og give besvarelsen en rød tr̊ad
som fx i projekt 6, jf. Bilag A.2 figur 35.
Man kan alts̊a slutte, at SFP-modellen og prakseologibegreber er stærke redska-
ber til fx design af studieretningsprojekternes problemformuleringer.

8.2 Reelle tværfaglige emner

Det er allerede blevet diskuteret i afsnit 7.3, hvor svært det er at finde reelle
tværfaglige emner mellem matematik og historie, og dette er nok fagkombinatio-
nens største problem.
Med udgangspunkt i matematikkens historie kan man let finde en række inter-
essante spørgsmål at undersøge, men er disse spørgsm̊al interessante i en ghist
sammenhæng? Det blev i afsnit 3.4.1 og 3.4.2 p̊apeget, hvordan matematikkens
historie og historiens matematik udgør meget små omr̊ader i vhist, og er re-
elt ikke eksisterende i den daglige undervisning i ghist. Tilsvarende fylder type3
tværfagligheden forsvindende lidt i vmat og findes primært i en samfundsfaglig
sammenhæng i gmat. Dette siger noget om, hvor svært det må have været at f̊a
formuleret de første problemformuleringer. Dette forhold er da ogs̊a kommet til
udtryk ved en stor mængde projekter om babylonsk og græsk matematik samt
Enigma og 2. verdenskrig, jf. (Grøn, 2008).
Man kan fra et matematikhistorisk perspektiv undre sig over, at netop disse
emner fylder s̊a meget, som de gør. En årsag kan være det undervisningsmateri-
ale, der er til r̊adighed og kombinerer gmat og ghist. P̊a Danmarks Pædagogiske
Universitets (DPU) bibliotek, giver en litteratursøgning 33 titler. Trækker man
opslagværker og folkeskolematerialet fra, st̊ar man tilbage med 12 titler, der for-
deler sig p̊a emnerne listet i tabel 37:
En tilsvarende søgning ved Københavns Universitets Bibliotek (KUB), giver

mange titler til navne som Pythagoras, Archimedes, Euklid og Newton (100-2000
titler), dog ikke alle egnet til brug i hverken gmat eller ghist. Der kommer i alt 55
titler, n̊ar man søger p̊a matematik og historie, hvoraf 15 har relevans som ma-
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Emne antal
Ægyptisk 2
Babylonsk 1
Græsk 2
Kryptologi 2
Naturrevolution oplysningstiden 1
Problemløsningens historie 1
Arealberegningens historie 1
Newton 1
Arkitektur 1
I alt 12

Tab. 37: Listen over litteratur til brug i forbindelse med studieretningsprojekterne

teriale til et studieretningsprojekt – de fleste er gengangere fra DPU’s bibliotek.
Alts̊a afspejler litteraturen det forhold, at det tværfaglige samspil mellem mate-
matik og historie er yderst begrænset, hvorfor problemformuleringerne naturligvis
fordeler sig p̊a de emner, der er brugbar litteratur til. Dertil kommer projekter
om de mest kendte navne indenfor matematik – m̊aske med forh̊abningen om, at
der her er tale om personer, der har haft en større betydning end blot den som
matematiker.
Der er desuden et sammenfald mellem emnerne fra litteratursøgningerne og de
emner, der inddrages som det historiske perspektiv, jf. historisk bemærkning i fx
(Carstensen et al., 2007). Desværre giver emnerne ikke altid den ønskede sammen-
hæng mellem matematik og historie, som det fremg̊ar af b̊ade a priori analyser
og besvarelser i afsnit 6.

Som allerede pointeret i afsnit 7.3, har analysen vist, at blot to besvarelser f̊ar
demonstreret at matematikken har haft afgørende betydning for historien; tiden
omkring Euklid i Grækenland i projekt 5 og oplysningstiden med Newtons me-
kanik og den naturvidenskabelige udvikling, den medførte i projekt 3. Man kan
ogs̊a argumentere for, at begivenhederne omkring den franske revolution og op-
rettelsen af École Polytechnique har haft en betydning for mulighederne for at
bedrive naturvidenskab og uddannelserne indenfor naturvidenskab. Der er dog
ikke i samme grad set argumenter for, at skolen har haft en direkte p̊avirkning af
magtforhold eller verdensopfattelse. Den uddannelsesmæssige udvikling har været
inspirationskilden for universiteter verden over, og mulighederne for uddannelse
har p̊avirket samfund op genem tiden, men disse forhold er ikke specifikke for
matematik.
Projekt 1 er interessant som et billede p̊a, hvordan matematikken har udviklet sig
op gennem tiden, dvs. fra et rent matematikhistorisk synspunkt, men ikke i ghist.
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Det interessante er, hvordan udviklingen kan foreg̊a i ryk, n̊ar en god idé skabes,
og de diskussioner og misforst̊aelser, der har været hele matematikkens historie
igennem. Projekt 1 er et eksempel p̊a, hvordan de faglige mål fra ghist, om at
angive de store træk i en udvikling i historien, kan give mening i en matematik-
historisk kontekst, nemlig den historiske udvikling for Fermats sidste sætning, jf.
afsnit 6.1. En s̊adan opgave er nok ikke interessant set fra ghists synsvinkel.

Projekterne, der handler om Enigma og 2. verdenskrig, forsøger naturligvis ogs̊a
at argumentere for, at matematikken p̊avirkede krigens gang, og krigens behov for
mere sikker kodning har p̊avirket udviklingen af kodningsteorien. Den matematik,
der ligger bag Enigma var dog allerede defineret p̊a moderne vis af Gauss tilbage
i det 18. århundrede (Katz, 1998), og den moderne kodningsteoris historie tager
sit udspring ved Bell Laboratories i slutningen af 1940’erne, jf. (Jankvist, 2008a,
s. 1). Der peges heller ikke i de analyserede besvarelser p̊a krigens p̊avirkning af
matematikken, da de opgraderede versioner af Enigma stadig bygger p̊a forskel-
lige permutationer.
Den matematiske formåen hos tyskerne gav dem en klar fordel i første del af
krigen, og tilsvarende gav den matematiske formåen, og opsnapningen af tyske
nøgler, britterne en tilsvarende fordel senere i krigen, men der er ikke fremlagt
argumenter for, at matematikken blev afgørende for krigens udfald.
Forbindelse mellem matematik og historie i disse projekter er ikke s̊a stærk, at
man kan sige, at der er et naturligt behov for at redegøre for den historiske vir-
kelighed for at forst̊a den matematiske udvikling i forbindelse med Enigma. Og
omvendt er det ikke nødvendigt at inddrage matematikken bag Enigma for at
analysere den historiske udvikling under 2. verdenskrig.

Der er flere, der har peget p̊a emner for problemformuleringerne som fx (Lützen,
2008). Materialet er et slideshow fra Undervisningsministeriets konferencer om
studieretningsprojekterne i matematik og historie i efter̊aret 2008. Materialet
rummer en liste over mulige emner for studieretningsprojekterne som: Tredie-
gradsligninger, bystater, universiteter og hofmatematikere under overskriften Re-
næssancen (Lützen, 2008, s. 5). Der er god matematik historisk sammenhæng i
emnet, men m̊aske man ogs̊a her risikerer, at eleverne behandler bystater, uni-
versiteter og hofmatematikere alene med type2 tværfagligheden eller med rene
historiefaglige prakseologier, og tredjegradsligningerne vil falde ved siden af med
matematiske eller type1 prakseologier. Listen er lang, men med erfaringerne fra
analysen, kan der være de samme problemer med at f̊a forbundet gmat og ghist
i disse emner under de ministerielle retningslinjer som, der er observeret i speci-
alets analyse. Der er ikke umiddelbart et emne, hvor der er en reel nødvendighed
af b̊ade matematik og historie for at belyse emnet.
Lützen p̊apeger omkring problemformuleringerne at de smalle virker bedst og at
de tvinger til selvstændig analyse (Lützen, 2008, s. 3-4). Det er alts̊a nødvendigt
at formulere præcise problemformuleringer med konkrete opgaver om anvendel-
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sesorienterede dele af matematikken, hvis der skal komme gode besvarelser ud.
Netop sidste del af disse forudsætninger er imidlertid et element ved matema-
tikundervisningen, der volder lærerne problemer ifølge EVA-rapporten, jf. afsnit
7.3.
Et mere konkret bidrag til samspillet mellem matematik og historie er (Jank-
vist, 2008a) og (Jankvist, 2008b), der er design af to undervisningsforløb, der
knytter matematik og historie. Forløbene indeholder matematik ud over gmat, er
grundigt forklaret og egner sig godt som litteratur til studieretningsprojekterne.
Materialerne beskriver kryptologiens historie uden, der som s̊adan lægges op til
brugen af ghists eller vhists metode. Man kan sige, at materialet lægger op til
projekter af primært type1-tværfagligheden, og sikrer alts̊a ikke en nødvendighed
af historiefaget.
Der er ingen tvivl om at kryptologi har p̊avirket samfundet gennem tiden, som
det beskrives i (Davis & Hersh, 1986), men der er i disse to materialer ikke lagt
vægt p̊a denne del af kryptologiens historie. Endelig kan man måske argumente-
re for at kryptologiens p̊avirkning af samfundet i højere grad knytter sig til en
samfundsfaglig problemstilling.

8.3 Kan projekter i gmat og ghist fungerer?

Spørgsmålet er blevet undersøgt i de analyserede studieretningsprojekter, og re-
sultatet heraf er, at projekt 12 fungerer som et tværfagligt projekt, der kombinerer
gmat og ghist. Projekt 12 har dog ikke nogen direkte forbindelse til vmat, vhist
eller matematikkens historie som den bedrives ved universiteterne. Derudover
blev, der peget p̊a to emner, repræsenteret ved projekt 3 og projekt 5, hvor der
kan være tale om en nødvendighed af matematik og historie – Den aksiomatisk-
deduktive metodes opst̊aen sammen med den nye samfundsstruktur i det gamle
Grækenland samt den ændrede magtfordeling i Europa under oplysningstiden
med dens videnskabelige udvikling.
Skal der flere emner i spil synes det nødvendigt at acceptere et mindre fokus p̊a
de monofaglige krav til studieretningsprojekterne. Det vil åbne op for, at man
kan dyrke type1 og type2 tværfaglighederne p̊a en mere meningsfyldt m̊ade, hvor
man evt. undlod at kræve rene gmat eller ghist prakseologier.
Uden at slække p̊a de nuværende krav synes de honoreret ved problemformule-
ringerne, der skal løses ved type3 tværfagligheden. Der kan sikkert udformes flere
problemformuleringer, der gør brug af denne type end eksemplet med Cubakrisen,
men spørgsm̊alet er om de vil have større relevans i forhold til de videreg̊aende
uddannelser end projekt 12 har. Lützen peger p̊a C−14 analyser og statiske ana-
lyser af data hentet fra historiske kilder (Lützen, 2008, s. 1), hvilket kunne være
interessante projekter. Disse projekter trækker imidlertid p̊a de dele af gmat som
lærerne anser for vanskelige, jf. (EVA, 2009a).
Med de nævnte justeringer og projekttyper blive projektformen mere studieforbe-
redende mod mindre forskningsomr̊ader som matematikkens historie og generelt
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videnskabshistorie – eller med matematik som redskabsfag for historie. Afhængig
af om det er de monofaglige prakseologier fra gmat eller ghist, der priorieters vil
projekterne være studieforberedende i forhold til de naturvidenskabelige eller et
historiestudium.
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9 Konklusion

Dette speciale har undersøgt karakteren af samspillet mellem matematik og hi-
storie i en række studieretningsprojekter fra skole̊aret ’07/’08. I analysen er der
blevet lagt vægt p̊a at undersøge, hvorvidt projektbesvarelserne lever op til kravet
om at honorere nogle af de faglige mål for hhv. matematik og historie sammen
med nogle tværfaglige krav. Desuden er det blevet diskuteret i hvilket omfang
projekterne er studieforberedende. Konklussionen er, at synes svært for eleverne
at skabe et reelt tværfagligt samspil, n̊ar de officielle krav og mål samtidig skal
honoreres.

Ud fra kategoriseringen af det tværfaglige samspil ses, at hver tværfagligheds-
type knytter sig i højere grad til enten matematik eller historie gennem deres
metoder. Det forhold vanskeliggører en ligelig repræsentation af de monofaglige
s̊avel som de tværfaglige prakseologier.
Den stærkere tilknytning til enten matematik og eller historie er tydelig i SFP-
modellerne over besvarelserne. Projekt 5 har ingen matematiske praskeologier,
tilgengæld rummer besvarelsen historiske prakseologier og prakseologier af type1
og type2. Dette fremg̊ar tydeligt af figur 34 side 153.
Besvarelserne har en tendens til enten at have mange monofaglige prakseologier
eller næsten ingen. Især er de matematiske prakseologier stærkt repræsenteret i
de besvarelser, som det fx er tilfældet i projekt 1 jf. figur 18 side 71. I projekt
10 derimod er der kun en enkel monofaglig prakseologi, jf. figur 49 side 175. Kun
et enkelt projekt havde et reelt behov for at bruge de monofaglige m̊al fra begge
fag for at løse problemformuleringens opgaver, og det er projekt 12. Det projekt
har dog ingen reel tilknytning til videnskabsfagenes samspil – måske heller ikke
til virkeligheden.

Diskussionen om, hvorvidt studieretningsprojekterne er studieforberedende, en-
der med den konklusion, at de projekter, der har mange matematiske prakseo-
logier, p̊a det faglige niveau er studieforberedende i forhold til en videreg̊aende
uddannelse, der har en metode tæt p̊a matematiks. Der er ikke observeret prak-
seologier, der for alvor er studieforberedende i forhold til historie.
Besvarelserne vurderes ikke at være studieforberedende i formel forstand, da ba-
sale elementer som henvisninger, delkonklusioner, litteraturliste og abstract var
overfladiske og mangelfulde – flere projekter blev end ikke afsluttet med en kon-
klusion. Måske bør man udstikke klare retningslinjer for den slags, hvis man
ønsker at forberede eleverne p̊a den slags formelle krav allerede i gymnasiet.

A priori analyserne viste, at problemformuleringerne levede op til kravene om
at være afgrænsede og alligevel give gode muligheder for selvstændig udforskning
af emnerne. Enkelte problemformuleringer var præcise, men inkluderede for man-
ge elementer af emnet.
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Der er imidlertid mange delopgaver i problemformuleringerne, der alene efterlyser
redegørelser af forskellige elementer af emnerne, hvilket klart kom til udtryk i be-
svarelserne – mange besvarelser af disse hæver sig ikke over redegørelsesniveauet,
jf. SOLO og Blooms taksonomi. Angivelsen af taksonomiske niveauer for de en-
kelte opgaver i problemformuleringen er det sted, hvor problemformuleringerne
ikke helt lever op til de ministerielle retningslinjer.
Problemformuleringerne skaber ikke en klar forbindelse mellem gmat og ghist.
Det forhold afspejles i besvarelserne, hvor forbindelsen heller ikke bliver klar. Det
er heller ikke gennem a priori analysen fundet noget reelt samspil mellem gmat
og ghist, n̊ar begge gymnasiefags faglige mål samtidig skal honoreres.

Skal studieretningsprojekterne i matematik og historie i højere grad have karakter
af tværfaglige projekter, kunne man overveje at slække p̊a kravene til inddragel-
sen af de faglige mål for gmat og ghist mod et større fokus p̊a det tværfaglige
samspil. Blandt de analyserede projekter er der eksempler p̊a besvarelser, der
fungerer godt som type1-projekter, uden dog at honorere kravet om inddragelse
af de monofaglige mål.
Måske det vil være en fordel for b̊ade elever og lærere, hvis der blev formuleret
nogle klare retningslinjer for, hvad der lægges i ordene tværfaglige krav – sær-
ligt for fagkombinationen matematik og historie. Analysen i dette speciale viser,
at det er svært at honorere de nuværende krav til studieretningsprojekterne og
samtidig skabe et tværfagligt samspil mellem gmat og ghist.

10 Perspektivering

Med erfaringerne fra dette speciale kunne det være interessant at arbejde vide-
re i to retninger. Man kan undersøge de øvrige fagkombinationer og karakteren
af det tværfaglige samspil, for at f̊a afdækket om, der er andre kombinationer,
hvor det er svært at honorere de ministerielle krav og samtidig skabe et tværfag-
ligt samspil. Giver de tværfaglige studieretningsprojekter generelt den tilsigtede
forberedelse af eleverne p̊a de videreg̊aende uddannelser og dybere indsigt i stu-
dieretningens fag?
Man kunne ogs̊a arbejde videre med fagkombinationen matematik og historie.
Det kunne være interessant at f̊a klarlagt, hvad fagkombinationen giver elverne,
hvad giver fagkombinationen eleverne i forhold til gmat og ghist hver for sig og
hvad giver fagkombinationen i forhold til en almen gymnasial uddannelse?

Det kunne være interessant at lave undersøgelsen fra dette speciale igen sam-
men med en historiker, for at se om den historiefaglige ekspertise vil åbne op
for nye muligheder for samspillet. Problemformuleringerne er naturligvis allerede
blevet til p̊a baggrund af ekspertisen fra b̊ade matematiklæreren og historielæ-
reren, men da SFP-modellen har vist sig at være et effektivt redskab til at f̊a
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klarlagt mulighederne for tværfagligt samspil, kunne brugen af modellen måske
bringe ny viden frem om samspillet.
Måske ville det være muligt at skabe flere problemformuleringer, der reelt forbin-
der matematik og historie, hvis lærerne var mere fortrolige med anvendelses- og
modelleringsaspektet af gmat. Sidstnævte afhænger dog af om der findes flere mu-
lige projektemner, der gør brug af type3-tværfagligheden. En s̊adan undersøgelse
kunne være emnet for endnu et speciale.



11 Litteraturliste 144

11 Litteraturliste

Aarhus Universitet. (2009). Introduktionen til uddannelsen i idéhistorie.
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Barbé, Joaquim; Bosch, Marianna; Espinoza, Lorena & Gascón, Jo-
seph (2005). Didactic restrictions on the teacher’s practice : The case of li-
mits of functions in spanish high school. Educational Studies in Mathematics
(59), s. 235-268.

Barquero, Berta; Bosch, Marianne & Gascón, Josep. (2007). Using re-
search and study courses for teaching mathematical modelling at university level.
Proceedings of CERME 5, Lárnaca (Cyprus).

Bergsten, Chritster. (2004). Beyond the representation given – The parabo-
la and historical metamorphoses of meanings. Paper prepared for DG7 at PME28,
Bergen.

Biggs, John B. & Tang, Catherine. (2007). Teaching for quality learning at uni-
versity. 3. Edition. Berkshire, England: The McGraw-Hill Companies, s. 76-80.

Bloom, Benjamin S. (ed.). (1956). Taxonomy of educational objectives –
The classification of educational goals. New York: David Mckay Company, Inc.,
s. 1-20 & s. 201-207.

Bosch, Marianna; Chevallard, Yves & Gascón, Josep. (2005). Scien-
ce or magic? The use of models and theories in didactics of mathematics. Loka-
liseret den 10. februar 2009 p̊a World Wide Web:
http://cerme4.crm.es/Papers%20definitius/11/Bosch%20Chevall.pdf

Carstensen, Jens; Frandsen, Jens & Studsgaard, Jens. (2005). MAT C stx.
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A Bilag

A.1 Projekt 5: Græsk matematik og Euklid

Projektet er skrevet med matematik som hovedfag og historie som det inddrage-
de fag. Den primære faglighedstype i problemformuleringen er klart type1 og i
besvarelsen er det ligeledes type1.

Problemformulering
Med ordlyden fra problemformuleringen, s̊a er den delt op i følgende spørgsmål:
Q1: Redegør for centrale dele af de [...] tanker, der herskede i det Antikke Græken-
land med hovedvægt p̊a perioden omkring 300 f.kr.
Q1,1: Redegør for de centrale dele af de filosofiske tanker...
Q1,2: Redegør for de centrale dele af de politiske tanker...
Q1,3: Redegør for de centrale dele af de videnskabelige tanker...
Q1,3,1: Diskuter samspillet mellem matematik og samfund i perioden.
Q2: Diskuter og beskriv Euklids Elementers betydning for matematikken.22

Q2,1: Diskuter og beskriv Euklids aksiomssystem.
Q2,1,1: Herunder skal konsistens forklares.
Q2,1,2: Herunder skal fuldstændighed forklares.
Q2,1,3: Herunder skal uafhængighed forklares.
Q2,2: Giv eksempler p̊a Euklids Elementer (bog 1) og samt et udførligt bevis for
én af disse sætninger.
Q2,2,1: Gengiv sætning og udførligt bevis for sætningerne 29...
Q2,2,2: ... og 47 (Pythagoras’ sætning).
Q2,2,1,1: Forklar bevismetoden i sætning 29.
Q2,3: Vurder hvilken betydning Euklids Elementer (kun indholdet fra bog 1) fik
for matematikken.
Q2,3,1: Kom herunder ind p̊a nogle af de kritikpunkter bogen fik efterfølgende.
Figur 32 viser problemformuleringen, n̊ar den repræsenteres ved SFP-modellen.
Som figur 32 viser, s̊a er problemformuleringen forholdsvis detaljeret og der er
allerede givet mere uddybende spørgsmål.

22 Spørgsm̊alet er sat ind som overskrift for de kommende spørgsm̊al, da de alle behandler
dette spørgsm̊al.
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Fig. 32: Diagram over problemformuleringens struktur i projekt nr. 5

A priori analyse
Der er gode muligheder for selvstændig udforskning af problemstillingen i denne
problemformulering. Nedenfor ses de spørgsm̊al, der er stillet ud fra den givne
problemformulering.
Q1: Redegør for centrale dele af de [...] tanker, der herskede i det Antikke Græken-
land med hovedvægt p̊a perioden omkring 300 f.kr.
Q1,1: Redegør for de centrale dele af de filosofiske tanker...
Q1,1,1: Redegør for Platons tanker.
Q1,1: Redegør for Aristoteles tanker.
Q1,2: Redegør for de centrale dele af de politiske tanker...
Q1,2,1: Redegør for de politiske og filosofiske tanker under Hellenismen.
Q1,2,2: Redegør for kongedømmerne.
Q1,2,3: Redegør for de nye bystater.
Q1,2,4: Redegør for Alexander den Stores bedrifter.
Q1,2,5: Redegør for Alexandrias og biblioteketes betydning for samtiden.
Q1,3: Redegør for de centrale dele af de videnskabelige tanker...
Q1,3,1: Diskuter samspillet mellem matematik og samfund i perioden.
Q1,3,2: Redegør for tankerne omkring fysik.
Q1,3,3: Redegør for tankerne omkring astronomi.
Q1,3,4: Redegør for tankerne omkring medicin.
Q1,3,5: Redegør for tankerne omkring biologi.
Q2: Diskuter og beskriv Euklids Elementers betydning for matematikken.23

Q2,1: Diskuter og beskriv Euklids aksiomssystem.
Q2,1,1: Herunder skal konsistens forklares.
Q2,1,2: Herunder skal fuldstændighed forklares.
Q2,1,3: Herunder skal uafhængighed forklares.
Q2,2: Giv eksempler p̊a Euklids Elementer (bog 1) og samt et udførligt bevis for

23 Spørgsm̊alet er sat ind som overskrift for de kommende spørgsm̊al, da de alle behandler
dette spørgsm̊al.
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én af disse sætninger.
Q2,2,1: Gengiv sætning og udførligt bevis for sætningerne 29...
Q2,2,2: ... og 47 (Pythagoras’ sætning).
Q2,2,1,1: Forklar bevismetoden i sætning 29.
Q2,2,3: Beskriv Euklids Elementers definitioner.
Q2,2,4: Gengiv sætning I.1 med fokus p̊a brugen af aksiomer og definitioner.
Q2,3: Vurder hvilken betydning Euklids Elementer (kun indholdet fra bog 1) fik
for matematikken.
Q2,3,1: Kom herunder ind p̊a nogle af de kritikpunkter bogen fik efterfølgende.
Q2,3,2: Hvilke fremtrædende personligheder har brugt og læst Euklids Elementer?
Q2,3,3: Hvor længe forblev Euklids Elementer den primære matematik tekst?
Q2,4: Hvorfor kender man Euklids Elementer s̊a indg̊aende i dag?
Q2,5: Hvordan adskilte Euklids Elementer sig fra tidligere matematiske tekster.
Q2,5,1: Beskriv proportionsteorien.
Q2,5,2: Beskriv adskillelsen af tal og størrelse.
Q2,5,3: Beskriv forholdet til irrationale tal.
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Q1  Q2 

Q1,2  Q1,3 Q1,1  Q2,2  Q2,3 Q2,1 
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Q1,2,3 
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Q2,4 
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Q2,3,3 

Q2,5,1 

Q2,5,2 

Q2,5,3 

Q2,1,1 

Q2,1,2 Q2,1,3 

Q2,2,3 

Q2,2,4 

Q2,2,2 

Q2,2,1 

Q2,5 

Q2,3,1 

Q2,2,1,1 

Fig. 33: Diagram over a priori analysen af projekt nr. 5

P̊a figur 33 ser man resultatet af a priori, der viser, at selvom der allerede i pro-
blemformuleringen var stillet uddybende spørgsmål, s̊a er det let at undersøge de
enkelte spørgsmål med afledte spørgsm̊al. Om ikke andet s̊a fungerer problemfor-
muleringen godt i forhold til matematikkes historie.

Analyse
Indledningsvis redegøres der for de politiske tanker i det antikke Grækenland,
(Q1,1, R1,1), under overskriften demokratiets opst̊aen, (Q1,1,1, R1,1,1). Herunder
beskrives kort Solon, Kleisthenes og Perikles’ respektive bidrag til demokra-
tiets udvikling. Denne gennemgang udgør (Q1,1,1,1, R1,1,1,1), (Q1,1,1,2, R1,1,1,2) og
(Q1,1,1,3, R1,1,1,3). Herefter genenmg̊as Athens demokratis opbygning og struktur,
(Q1,1,2, R1,1,2). Herefter gives et generelt billede af de filosofiske tanker,
(Q1,2,1, R1,2,1), og derefter præsenteres hhv. Sokrates’ og Platons tanker om bl.a.
argumentation. Dette udgør (Q1,2,2, R1,2,2) og (Q1,2,3, R1,2,3). Tilsammen undersøger
og besvarer de tre prakseologier (Q1,2, R1,2) – de centrale dele af de filosofiske tan-
ker.
Det er alene den deduktive metode, der behandles under sprøgsm̊alet om de viden-
skabelige tanker, (Q1,3, R1,3). Metoden beskrives kort sammen med den historiske
opst̊aen. I forlængelse af ovst̊aende prakseologi laves en sammenkobling af de po-
litiske, filosofiske og videnskabelige tanker ud de tidligere prakseologier. Denne
er repræsenteret som R1, da det er en prakseologi, der besvarer hele Q1.
Dernæst præsenteres og beskrives den aksiomatisk deduktive metode, (Q2,1, R2,1).
Man er nu n̊aet behandlingen af Euklids Elementer og bog1, (Q2,2, R2,2). Først
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redegøres der for bogens opbygning, (Q2,2,1, R2,2,1). Det sker gennem en præsenta-
tion og eksempler p̊a definitioner, postulater og aksiomer, hvilket udgør prakseolo-
gierne (Q2,2,1,1, R2,2,1,1), (Q2,2,1,2, R2,2,1,2) og (Q2,2,1,3, R2,2,1,3). Endelig præsenteres
bogens inddeling efter, hvilken matematik, der behandles hvor, (Q2,2,1,4, R2,2,1,4).
Herefter præsenteres Euklids sætninger. Først præsenteres sætning I.1, I.11 og
I.13, hvor de formuleres sammen med en opremsning af de definitioner, aksio-
mer, postulater og tidligere sætninger, der indg̊ar i beviserne for dem. Disse
korte præsentationer udgøre (Q2,2,2,1, R2,2,2,1). Derefter præsenteres og bevises
sætning I.29, (Q2,2,2,2, R2,2,2,2), hvorunder der redegøres for modstridsbeviset som
bevisform, (Q2,2,2,2,1, R2,2,2,2,1). Herefter falder beviset i tre matematik (histori-
ske) dele, der udgør prakseologierne (Q2,2,2,2,2, R2,2,2,2,2), (Q2,2,2,2,3, R2,2,2,2,3) og
(Q2,2,2,2,4, R2,2,2,2,4). Herefter gennemg̊as beviset for sætning I.35, (Q2,2,2,3, R2,2,2,3),
der bruges i beviset for I.47, (Q2,2,2,4, R2,2,2,4). Begge beviser er af type1.
Endelig diskuteres fuldstændighed, konstistens og uafhængigheden af parallel po-
stulatet med eksempler fra det allerede gennemg̊aede materiale fra Euklids Ele-
menter. Diskusionerne udgør prakseologierne (Q2,2,3,1, R2,2,3,1), (Q2,2,3,2, R2,2,3,2)
og (Q2,2,3,3, R2,2,3,3), som tilsammen udgør (Q2,2,3, R2,2,3).
Besvarelsen rundes af med en konklusion, der samler op p̊a de præsenterede svar.
Der dannes en sammenhæng mellem den filosofiske, politiske udvikling og dati-
dens nye mere stringente tilgang til matematikken.

Som det fremg̊ar af figur 34, s̊a undersøger besvarelsen i fin stil de stillede
spørgsmål og undersøger ydermere afledte heraf. Besvarelsen har en tendens til
parallelformation, da der er en klar historisk eller videnskabs historisk del, og
en matematikkens historie del. Der er det positive i denne besvarelse, at den
første del formår at knytte historien, i form af samfundsstruktur og filosofi, med
videnskabshistorien (matematikhistorien), hvilket er forbindelsen til matematik-
kens historie og dermed matematikken. Der argumenteres for tids̊andens gensidige
p̊avirkning af b̊ade matematikken og datidens samfund og samfundsstruktur, og
p̊avirkningen begge steder ses stadig i dag i vores demokratiske samfund og i ma-
tematikkens mere stringente grundlag med definitioner, aksiomer og sætninger
der bevises.
Der er ingen rene matematiske prakseologier, men derimod mange gode af ty-
pe1. Besvarelsen er et eksempel p̊a en god matematikhistorisk opgave, lavet med
forudsætningerne fra gmat og ghist. Den rummer flere rene historiefaglige prakse-
ologier, dog hældende til det videnskabshistoriske, som fint forbindes til matema-
tikkens historie gennem type2 prakseologier, der uddybes af type1 prakseologier
under Q2. P̊a denne måde bliver besvarelsen et godt tværfagligt projekt dog uden
at opfylde STX bekendtgørelsens krav om opfyldelse af de monofaglige m̊al.
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Fig. 34: Diagram over strukturen i elevens besvarelse i projekt nr. 5
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A.2 Projekt 6: Kryptologi og 2. verdenskrig

Projektet er skrevet med matematik som hovedfag og historie som det inddragede
fag. Det er med denne problemformuleringen ikke muligt at pege p̊a en primær
faglighedstype, hvorimod besvarelsen er domineret af type2-tværfagligheden. Der
er dog ikke lagt op til konkret brug af de faglige m̊al fra gmat i problemformule-
ringen.

Problemformulering
Med ordlyden fra problemformuleringen, s̊a er den delt op i følgende spørgsmål:
Q0: Afgør Enigmas betydning for 2. verdenskrg24.
Q1: Der ønskes en gennemgang af den matematiske baggrund for Enigma.
Q2: Der ønskes en gennemgang af anvendelsen af Enigma.
Q3: Der ønskes en gennemgang af den historiske kontekst for Enigma.
Q3,1: Ved ogs̊a at inddrage vedlagte kilder ønskes en vurdering af hvilken betyd-
ning knækningen af koden fik for 2. verdenskrigs forløb.
Q4: Perspektiver Enigma til senere tiders anvendelse af kryptologi.
Figur 35 viser problemformuleringen, n̊ar den repræsenteres ved SFP-modellen.
Som figur 35 viser, s̊a er problemformuleringen forholdsvis simpel, og der er i høj

  Q0 

Q1  Q2 

Q3,1 

Q3  Q4 

Q0 

Fig. 35: Diagram over problemformuleringens struktur i projekt nr. 6

grad lagt op til selvstændigt at vægte de enkelte dele af emnet og lave priorite-
ringen af det væsentlige. Man kan dog mene, at problemformuleringen mangler
nogle mere præcise spørgsmål og konkrete opgaver.

A priori analyse
Q1: Der ønskes en gennemgang af den matematiske baggrund for Enigma.
Q1,1: Præsenter den permutationsteori, hvormed Enigma kan beskrives.

24 Dette er det nye udgangsspørgsm̊al for problemformuleringen. Problemformuleringen un-
dersøger i højere grad Enigmas betydning end 2. verdenskrig.
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Q1,1,1: Giv en definition p̊a en transposition.
Q1,1,2: Giv en definition p̊a en cykel og cykeltyper.
Q1,1,3: Giv et eksempel p̊a produktet af to cykler.
Q1,1,4: Hvad skal der være opfyldt for at to permutationer er opfyldt.
Q1,1,5: Giv en definition p̊a en bane.
Q1,1,5,1: Gengiv og vis evt. cykelsætningen.
Q2: Der ønskes en gennemgang af anvendelsen af Enigma.
Q2,1: Præsenter de væsentlige kryptologiske begreber.
Q2,1,1: Forklar begreberne kryptering og dekryptering.
Q2,1,2: Beskriv nøglebegrbet og den praktiske funktion af nøgler.
Q2,1,2,1: Hvilke typer af nøgler blev brugt under 2. verdenskrig?
Q2,1,2,2: Hvor mange nøgler var i brug?
Q2,2: Forklar begreberne til beskrivelsen af Enigmas opbygning.
Q2,2,1: Beskriv rotorens funktion.
Q2,2,1,1: Hvad betyder dobbelt stepping?
Q2,2,2: Hvad er reflektorens funktion?
Q2,2,3: Hvad er scramblerens funktion?
Q2,3: Beskriv Enigmas samlede opbygning og funktion.
Q2,3,1: Angiv dette ved et diagram.
Q2,3,2: Forsøg vha. en kombination af de matematiske og tekniske begreber at
forklare Enigmas opbygning og funktion.
Q3: Der ønskes en gennemgang af den historiske kontekst for Enigma.
Q3,1: Ved ogs̊a at inddrage vedlagte kilder ønskes en vurdering af hvilken betyd-
ning knækningen af koden fik for 2. verdenskrigs forløb.
Q3,1,1: Hvordan spillede Enigma en rolle i 2. verdenskrig.
Q3,2: Gengiv historien om udviklingen af Enigma i Polen.
Q3,3: Hvordan kom Enigma i tyskernes besiddelse?
Q4: Perspektiver Enigma til senere tiders anvendelse af kryptologi.
Q4,1: Diskuter nøgledistributions problemet med udgangspunkt i situationen un-
der 2. verdenskrig.
Q4,2: Hvordan er nøgledistributions problemet blevet løst?
Q4,3: Diskuter behovet for kryptologi efter 2. verdenskrig.
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Q1,1,5,1 

Fig. 36: Diagram over a priori analysen af projekt nr. 6. Der er en fejl i figuren.
De spørgsmål, der ikke er fra problemformuleringen skulle være angivet
med stiplet omkreds.

P̊a figur 36 ser man resultatet af a priori, og den åbne problemfomulering giver
selvsagt gode muligheder for at undersøge b̊ade den matematiske og den histo-
risk del af Enigma. Det matematiske omr̊ade er dog rimeligt afgrænset og det
sandsynligvis svært at finde relevante resultater, der kan vises med gmat som
baggrund.

Analyse
Indledningsvist præsenteres meget kort kryptologiske begreber som klartekst,
kryptotekst og nøgle. De tre begreber udgør (Q1,1, R1,1), (Q1,2, R1,2) og (Q1,3, R1,3),
der tilsammen udgør svaret til (Q1, R1). Herefter præsenteres Cæsars monoalfabe-
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tiske substitutions system, (Q5, R5). Metoden og dens begrænsning præsenteres,
(Q5,1, R5,1), herunder af løsningen p̊a dette problem, (Q5,1,1, R5,1,1). Man kan ar-
gumentere for, at disse prakseologier hører under Q1, men de præsenteres som et
selvstændig omr̊ade, og der formuleres ingen tilknytning til øvrige prakseologier.
Der redegøres herefter for Leon Albertis polyalfabetiske substitutions system,
(Q6, R6). Der gives kort et eksempel p̊a brugen af metoden, (Q6,2, R6,2), og hvor-
dan metoden blev udført vha. to kobberskiver, (Q6,1, R6,1).

Den historiske kontekst for Enigma undersøges, (Q3, R3). I første omgang be-
skrives kort den historiske virkelighed i Tyskland omkring Enigmas tilblivelse,
(Q3,2, R3,2). beskrivelse følges op af en tilsvarende meget kort beskrivelse af Polen
og deres behov for kodebrydning, (Q3,2,1, R3,2,1). Derefter følger en redegørelse for
Tysklands behov for Enigma, (Q3,3, R3,3).
Endelig følger en gennemgang af Enigmas tekniske opbygning, (Q3,4, R3,4). Gen-
nemgangen deles i en del, der redegører for brugen af polyalfabetisk sustitutions-
system,(Q3,4,1, R3,4,1), og en om kombinationen af polyalfabetisk og monoalfabe-
tisk substitutionssystem, (Q3,4,2, R3,4,2). For første system beskrives rotor, tasta-
tur og scrambleren, hvilke udgør (Q3,4,1,1, R3,4,1,1), (Q3,4,1,2, R3,4,1,2) og
(Q3,4,1,3, R3,4,1,3). For det andet beskrives koblingstavle, (Q3,4,2,1, R3,4,2,1), og an-
tallet af indstillinger dvs. nøgler, (Q3,4,2,2, R3,4,2,2).

Herefter vurderes kryptoanalysens betydning for 2. verdenskrig, (Q7, R7). Først
gives der en kort kildekritik af de udleverede kilder, (Q7,1, R7,1). Derefter vurderes
Enigmas værdi og, hvor højt den var prioriteret af tyskerne, (Q7,2, R7,2). Polens
og Storbritanniens rolle i forhold til krypteringen før og under krigen diskute-
res, (Q7,3, R7,3). Ud fra kilderne vurderes Enigmas betydning for krigens hændel-
sesforløb, (Q3,1, R3,1). Herunder inddrages kampen om Atlanten, (Q3,1,1, R3,1,1),
og hændelsen i Pearl Harbour, (Q3,1,2, R3,1,2). Desuden diskuteres tyskerne til-
tro til Enigma og kodningen, (Q3,1,3, R3,1,3), og i forlængelse heraf den usikre
nøgle distribution, (Q3,1,3,1, R3,1,3,1). Endelig diskuteres det, hvorvidt kodningen
forlængede eller forkortede krigen, (Q3,1,4, R3,1,4), og hvorvidt den var afgørende,
(Q3,1,4,1, R3,1,4,1).
I (Q4, R4) gives en perspektivering til senere kryptologi – eller der springes direkte
til en præsentation af RSA-kryptering, (Q4,1, R4,1). Der gives en kort beskrivelse af
den matematiske baggrund, (Q4,1,1, R4,1,1), og hvordan man har løst nøgle distri-
butionsproblemet, (Q4,1,2, R4,1,2). Herefter præsenteres de matematiske begreber
i RSA, (Q4,1,3, R4,1,3). Der give sen definition af primtal, (Q4,1,3,1, R4,1,3,1), der
anvendes i definitionen af primtalsfaktorisering. Herefter gives en meget upræcis
præsentation af restklasseregningen, (Q4,1,3,2, R4,1,3,2), og multiplikation for rest-
klasser, (Q4,1,3,2,1, R4,1,3,2,1).
Herefter præsenteres Eulers sætning og φ-funktion, (Q4,1,3,3, R4,1,3,3). Præsenta-
tionen er dog ikke korrekt. Herunder gives et eksempel p̊a offentlig og hem-
melig nøgle, (Q4,1,3,3,1, R4,1,3,3,1). Endelig gives der et taleksempel p̊a krypte-
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ring og dekryptering, hvilket udvides med et eksempel, hvor tekst laves til tal,
(Q4,1,3,3,2, R4,1,3,3,2).
Besvarelsen afsluttes med en konklusion, der summerer op p̊a den første histori-
efaglige del.
Som det fremg̊ar af figur 37, s̊a n̊ar besvarelsen vidt omkring, dog kommer det
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Fig. 37: Diagram over strukturen i elevens besvarelse i projekt nr. 6

matematiske omr̊ade til at virke under prioriteret i forhold til at matematik A
er hovedfaget. Der er intet om matematikken bag det substitutionssystem som
Enigma brugte, derimod bruges perspektiveringen p̊a matematikken bag RSA-
krypteringen. Projektet er et historieprojekt, hvor matematik udgør meget f̊a
sider af det samlede projekt, og figur 37 er p̊a den måde misvisende, da de mate-
matiske prakseologier er små og svage. Matematikken er endda upræcist forklaret
og indholder fejl. Den historiske del fungerer fint og projektet ville have været
fyldestgørende, hvis det handlede om Enigmas rolle og betydning i 2. verdenskrig
set fra ghists synspunkt. Man kan måske ligefrem sige, at der er tale om et type2-
projekt.
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A.3 Projekt 7: Kryptologi og 2. verdenskrig

Hovedfaget er matematik A og historie A er det inddragende fag.

Problemformulering
De stillede spørgsm̊al er med problemformuleringens ordlyd følgende:

 
Q0 

Q1  Q2 

Q3,1 

Q3 

Q1,1  Q1,2  Q1,4  Q1,5 Q1,3 

Fig. 38: Diagram over problemformuleringens struktur i projekt nr. 7

Q1: Der ønskes en introduktion til kryptologi.
Q1,1: ... herunder hvad er nøgle?
Q1,2: hvad er klartekst?
Q1,3: hvad er kryptotekst?
Q1,4: Monoalfabetisk substitutionssystem gennemg̊as, gerne med eksempler.
Q1,5: Polyalfabetisk substitutionssystem gennemg̊as, gerne med eksempler.
Q2: Kodningssystemet for Enigma gennemg̊as.
Q3: Der skal kort redegøres for Enigmas rolle i 2. verdenskrig.
Q3,1: Udfra baggrundsviden og analyse af vedlagte kilder ønskes en vurdering af
Enigmas betydning for krigens udvikling.
Det bør bemærkes, at der i problemformuleringen ikke umiddelbart er noget
spørgsmål, der lægger op til nogle rent matematiske prakseologier, selvom mate-
matik er hovedfaget, hvilket betyder, at projektet skal indeholde matematik ud
over det daglige pensum. I a priori analysen nedenfor er der dog blevet knyttet
nogle rent matematiske prakseologier til problemformuleringens spørgsm̊al.

A priori analyse
Som det fremg̊ar af figur 39, s̊a er der en god forgrening mellem niveau 2 og 3,
n̊ar resultatet af a priori analysen stilles op som et SFP. De spørgsm̊al, der kan
behandles ud fra problemformuleringen er følgende:
Q1: Der ønskes en introduktion til kryptologi.
Q1,1: ... herunder hvad er nøgle?
Q1,1,1: Forklar princippet ved og brugen af offentlig nøgle.
Q1,1,2: Forklar princippet ved og brugen af hemmelig nøgle.
Q1,2: hvad er klartekst?
Q1,3: hvad er kryptotekst?
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Q1,1  Q1,2  Q1,4  Q1,5 Q1,3  Q2,1  Q2,2  Q3,1  Q3,2  Q3,3 

Q1,1,1  Q1,1,2  Q1,4,1  Q1,4,2 Q1,3,1  Q1,5,1  Q1,5,2  Q2,1,1  Q2,1,2  Q2,1,3  Q2,1,4  Q2,1,5  Q2,2,1  Q3,1,1  Q3,1,2 

Q2,1,5,1  Q2,2,1,1  Q2,2,1,2  Q2,2,1,3 

Q2,2,1,1,1  Q2,2,1,1,2 

Fig. 39: Diagram over a priori analysen af projekt nr. 7

Q1,3,1: Giv et konkret eksempel. Dette vil automatisk knytte sig til, Q1,2, hvilket
er angivet med den stiplede linje.
Q1,4: Monoalfabetisk substitutionssystem gennemg̊as, gerne med eksempler.
Q1,4,1: Redegør for Cæsar kryptering.
Q1,4,2: Giv et konkret ekesempel.
Q1,5: Polyalfabetisk substitutionssystem gennemg̊as, gerne med eksempler.
Q1,5,1: Beskriv Leon Albertis bidrag til kryptografien og det polyalfabetiske sub-
stitutionssystem. Q1,5,2: Giv et konkret eksempel.
Q2: Kodningssystemet for Enigma gennemg̊as.
Q2,1: Beskriv den tekniske opbygning.
Q2,1,1: Foklar funktionen af rotor.
Q2,1,2: Foklar funktionen af reflektor.
Q2,1,3: Foklar funktionen af tastatur.
Q2,1,4: Foklar funktionen af scrambler.
Q2,1,5: Beskriv udbygningen af Enigma.
Q2,1,5,1: Redegør for princippet ved dobbeltkodning.
Q2,2: Redegør for de matematiske begreber, der ligger bag Enigmas kodningssy-
stem.
Q2,2,1: Forklar begrebet en permutation.
Q2,2,1,1: Redegør for forskellige cykeltyper.
Q2,2,1,1,1: Beskriv transpositionen.
Q2,2,1,1,2: Opskriv og vis cykelsætningen.
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Q2,2,1,2: Redegør for baner og længder.
Q2,2,1,3: Definer konjugeret og reciprokt element.
Q3: Der skal kort redegøres for Enigmas rolle i 2. verdenskrig.
Q3,1: Udfra baggrundsviden og analyse af vedlagte kilder ønskes en vurdering af
Enigmas betydning for krigens udvikling.
Q3,1,1: Diskuter nøgledistributionen.
Q3,1,2: Redegør for behovet for mere avancerede koder.
Q3,2: Diskuter Enigmas betydning for krigens udvikling.
Q3,3: Vurder Enigmas betydning for udviklingen i kampen om Atlanterhavet.

Analyse
Besvarelsen ses p̊a figur 40 starter med en introduktion til kryptologi gennem en
meget kort begrebsafklaring, (Q1, R1), der først omhandler kryptografi, (Q1,6, R1,6),
og derefter kryptoanalyse, (Q1,7, R1,7). Herefter beskrives Kryptering, (Q1,0, R1,0),
med klartekst, (Q1,2, R1,2), og kryptotekst, (Q1,3, R1,3).
Derefter kommer en beskrivelse af kryptosystemer ved en mængdedefinition,
(Q1,00, R1,00). Først beskrives det monoalfabetiske substitutionssystem, (Q1,4, R1,4),
ved en matematisk definition, (Q1,4,1, R1,4,1), men hvor de matematiske begreber
bliver beskrevet uklart. Desuden gives et konkret eksempel, (Q1,4,2, R1,4,2), og en
diskussion af metodens begrænsninger og problemer, (Q1,4,3, R1,4,3). Herefter præ-
senteres det polyalfabetiske substitutionssystem, (Q1,5, R1,5), først med en generel
definition, (Q1,5,1, R1,5,1), derefter defineres Vigenère systemet, (Q1,5,2, R1,5,2), med
en matematisk definition og derefter et eksempel, (Q1,5,2,1, R1,5,2,1). Der gives en-
deligt et generelt eksempel p̊a polyalfabetisk substitutionssystem, (Q1,5,3, R1,5,3).
Som det næste beskrives helt kort Enigmas kodningssystem, (Q2, R2), i tre små
afsnit der beskriver Enigmas metode, teknik og brydningen af Enigmas kode,
(Q2,1, R2,1), (Q2,2, R2,2) og (Q2,3, R2,3).
Det næste afsnit omhandler Enigmas rolle i 2. verdenskrig, (Q3, R3). Først beskri-
ves anvendelsen af Enigma under krigen, (Q3,2, R3,2), derefter diskuteres Polens
og Storbritaniens arbejde med brydningen af Enigmas koder, (Q3,3, R3,3), og her-
under anvendelsen af de brudte koder, (Q3,3,1, R3,3,1), samt tyskernes afvisning af,
at Enigmas koder kan brydes.
Det sidste afsnit omhandler Enigmas betydning for krigens udvikling, (Q3,1, R3,1).
Som det første refereres de udleverede kildetekster, (Q3,1,1, R3,1,1), dernæst disku-
teres Churchills brug af efterretningerne, (Q3,1,2, R3,1,2), hvilket konkret handler
brugen af ultra og typex, (Q3,1,2,1, R3,1,2,1) og (Q3,1,2,2, R3,1,2,2). Som det sidste
diskuteres igen tyskernes tiltro til Enigmas koder og deres sikkerhed.

Som ventet er de matematiske prakseologier næsten ikke eksisterende. De ma-
tematiske definitioner, der er gengivet i projektbesvarelsen bliver ikke behandlet
i detaljen og den behandling, der finder sted i besvarelsen giver indtryk af, at
begreberne ikke er blevet bearbejdet, inden de bliver brugt i besvarelsen.
Prakseologierne er primært af type2 eller rent historiefaglige.
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Q0 

Q1  Q2  Q3,1 

Q1,0  Q1,00  Q2,2  Q2,3 Q2,1  Q3,2  Q3,3  Q3,1,1  Q3,1,2  Q3,1,3 

Q1,3  Q1,4 Q1,2  Q1,5  Q3,3,1  Q3,3,2  Q3,1,2,1  Q3,1,2,2 

Q3 

Q1,6  Q1,7 

Q1,4,1  Q1,4,2  Q1,4,3  Q1,5,1  Q1,5,2  Q1,5,3 

Q1,5,2,1 

Fig. 40: Diagram over strukturen i elevens besvarelse i projekt nr. 7

A.4 Projekt 8: Ægyptisk matematik

Projektet har matematik A som hovedfag og historie A er det inddragede fag.

Problemformulering
Med problemformuleringens ordlyd stilles der følgende spørgsmål:
Q1: Der ønskes en gennemgang af ægyptisk matematik.
Q1,1: ... herunder deres regning med de fire regnearter.
Q1,2: ... og brøkregning.
Q1,3: Du skal ogs̊a inddrage ægypternes metode til at løse 2. grads ligninger Q1,3,1:
... oversætte metoden til moderne notation.
Q1,3,2: ... og vurdere korrektheden af metoden.
Q1,3,1,1: Sammenlign til nutidig metode.
Q1,3,3: Vurder begrænser og anvendelsesmuligheder ved deres metode.
Q2: Der ønskes en kort redegørelse for det Nye Riges (1551-1070 f.kr.) samfunds-
opbygning.
Q2,1: Ved at inddrage de vedlagte kilder ønskes en vurdering af den samfunds-
mæssige betydning af ægypternes matematiske formåen.
Som det fremg̊ar af figur 41, s̊a falder problemformuleringen i to dele; en der
knytter sig til matematik og en, der knytter sig til historiefaget.
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Q0 

Q1  Q2 

Q2,1 Q1,1  Q1,2  Q1,3 

Q1,3,1  Q1,3,2  Q1,3,3 

Q1,3,1,1 

Fig. 41: Diagram over problemformuleringens struktur for projekt nr. 8

A priori analyse
Som det fremg̊ar af figur 42, lægger problemformuleringen op til en lang række
spørgsmål, der kan undersøges videre.
Spørgsmålene er listet nedenfor:
Q1: Der ønskes en gennemgang af ægyptisk matematik.
Q1,4: Start med at præsenter de ægyptiske skriftsprog.
Q1,4,1: Beskriv hieroglyfferne og deres talsystem.
Q1,4,1,1: Redegør for, hvilke kilder vi kender dem fra, fx rosetta stenen.
Q1,4,1,2: Forklar hieroglyffernes grupperingsmetode ved opskrivning af tal og reg-
neudtryk.
Q1,4,2: Beskriv den hieratiske skrift og det tilhørende talsystem.
Q1,4,2,1: Redegør for, hvilke kilder vi kender dem fra, fx Rhind og Moskva papyrus.
Q1,4,2,2: Forklar ciffersystemet som bruges i forbindelse med hieratisk skrift.
Q1,1: ... herunder deres regning med de fire regnearter.
Q1,1,1: Undersøg, hvordan disse tager sig ud i forbindelse med hieroglyfferne.
Q1,1,1,1: Hvordan ser additions algoritmen ud?
Q1,1,1,2: Hvordan ser subtraktions algoritmen ud?
Q1,1,2: Hvordan udfører man de fire regnearter med hieratisk skrift?
Q1,1,2,1: Redegør for ægypternes addition og subtraktionstabeller.
Q1,1,2,2: Demonstrer multiplikationens fordoblingsproces.
Q1,1,2,3: Vis, hvordan ægypterne udnyttede opskrivningen af tal vha. 2n til en
divisionsalgoritme.
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Q0 

Q1  Q2 

Q2,1 Q1,1  Q1,2  Q1,3 

Q1,3,1  Q1,3,2  Q1,3,3 

Q1,3,1,1 

Q1,4  Q2,1 

Q2,1,2 Q2,1,1 Q1,3,4  Q1,3,5  Q1,3,6 Q1,4,1  Q1,4,2  Q1,1,1  Q1,1,2  Q1,2,1  Q1,2,2 

Q1,4,1,1 

Q1,4,1,2 

Q1,4,2,1 

Q1,4,2,2 

Q1,1,1,1 

Q1,1,1,2 

Q1,1,1,3  Q1,1,2,1 

Q1,1,1,4 

Q1,1,1,4,1 

Fig. 42: Diagram over a priori analysen for projekt nr. 8

Q1,1,2,3,1: Diskuter ligningssystemerne p̊a papyrus Rhind.
Q1,2: ... og brøkregning.
Q1,2,1: Redegør for ægypternes brug af stambrøker.
Q1,2,2: Beskriv ægypternes brug af tabeller i forbindelse med brøkregning.
Q1,3: Du skal ogs̊a inddrage ægypternes metode til at løse 2. grads ligninger Q1,3,1:
... oversætte metoden til moderne notation.
Q1,3,2: ... og vurdere korrektheden af metoden.
Q1,3,1,1: Sammenlign til nutidig metode.
Q1,3,3: Vurder begrænsninger og anvendelsesmuligheder ved deres metode.
Q1,3,4: Redegør for ægypternes præsentation af opgaver som konkrete problemer
med relation til virkeligheden.
Q1,3,5: Er der tale om lineære ligninger?
Q1,3,6: Giv en præsentation af additionsmetoden.
Q2: Der ønskes en kort redegørelse for det Nye Riges (1551-1070 f.kr.) samfunds-
opbygning.
Q2,1: Ved at inddrage de vedlagte kilder ønskes en vurdering af den samfunds-
mæssige betydning af ægypternes matematiske formåen.
Q2,2: Redegør for de ægyptiske dynastier.
Q2,2,1: Redegør for kongens rolle og status.
Q2,2,2: Redegør for landbrugets betydning for samfundet.
Som det fremg̊ar af a priori analysen, s̊a bibeholdes strukturen med en historie-
faglig og matematisk del, og det er alts̊a op til eleven selv at undersøge og finde
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en forbindelse mellem de to fag. Det er muligt at den findes, men det kræver en
større viden om den historiefaglige del.

Analyse
P̊a figur 43 ses et diagram over elevbesvarelsen, og nedenfor ses de undersøgte
spørgsmål og deres svar.
Udgangspunktet for besvarelsen er en præsentation af Papyrus Rhind som kilde

 
Q0 

Q0,0  Q2 

Q1,1d 

Q0,0,1,1  Q0,0,1,2  Q1,3,3,2 Q1,3,3,1 

Q0,0,1,3 

Q1,3,4,1  Q1,3,1 Q1,4 

Q1,1a  Q1,2 

Q1,1b  Q1,5  Q1,1c 

Q1,1a,1  Q1,3,4,1,1 Q1,2,1  Q1,3,1,1 Q1,2,2  Q1,1c,1 Q1,2,3  Q1,5,1  Q1,5,2 

Q1,3 

Q1,3,5  Q1,3,2  Q1,3,3  Q2,4 Q2,3 Q1,3,6  Q2,1  Q2,2 Q1  Q0,0,1  Q1,3,4 

Q1,3,3,3  Q2,4,1 Q2,2,1  Q2,4,2 

Fig. 43: Diagram over strukturen i elevens besvarelse i projekt nr. 8

for nutidens viden om ægyptisk matematik, (Q0,0, R0,0), og i forlængelse heraf
beskrives ægypternes hieroglyffer, (Q1, R1). Det skal her bemærkes, at skriften
p̊a Papyrus Rhind er hieratisk skrift og ikke hieroglyffer – en misforst̊aelse, der
er gennemg̊aende for hele besvarelsen. Et eksempel p̊a en kilde, hvor ægypternes
matematik er angivet ved hieroglyffer er Rosetta stenen.
Som det første præsenteres kort hieroglyffernes talsystem, (Q1,4, R1,4), der er dog
byttet om p̊a rækkefølgen i grupperingsmetoden. Derefter præsenteres kort ad-
dition sammen med brugen af brøker og stambrøker, (Q1,1a, R1,1a og (Q1,2, R1,2),
hvilket er vist med dobbeltpilen p̊a figur 43. Præsentationen følges op med et kon-
kret eksempel p̊a addition, (Q1,1a,1, R1,1a,1), og brugen af brøker, (Q1,2,1, R1,2,1).
Endelig præsenteres subtraktion, multiplikation og division kort, (Q1,1b, R1,1b),
(Q1,1c, R1,1c) og (Q1,1d, R1,1,d). Dette følges dog op af en diskussion af multipli-
kationens fordoblingsmetode (Q1,1c,1, R1,1c,1), der leder tilbage til algoritmen for
division, (Q1,1d, R1,1d), hvilket er vist med den stiblede pil.
En af måderne at dividere p̊a er metoden ’rule of false position’, (Q1,5, R1,5), der



A Bilag 166

præsenteres som en form for 1. grads ligning, (Q1,5,1, R1,5,1) og med et eksempel,
(Q1,5,2, R1,5,2). Forbindelsen mellem ’rule of false position’ og division er angivet
med en dobbeltpil p̊a figur 43.
Desuden diskuteres stambrøkerne i forhold til overtro som fx i Horus øje,
(Q1,2,2, R1,2,2), og de symboler, ægypterne havde for stambrøkerne, (Q1,2,3, R1,2,3).
Der skiftes nu emne til en diskussion af konstanten Pi, (Q0,0,1, R0,0,1)

25. Først
præsenteres et eksempel p̊a brugen af Pi i Papyrus Rhind, hvilket er i opgave,
der handler om at finde en cylinders volumen, (Q0,0,1,1, R0,0,1,1), hvorfor det un-
dersøges, hvordan ægypterne finder en cirkels areal, (Q0,0,1,2, R0,0,1,2). Afslutnin-
gen af afsnittet diskuterer ægypternes Pi i forhold til dels π og 22

7
, (Q0,0,1,3, R0,0,1,3).

Det næste store afsnit handler om 2. gradsligninger, (Q1,3, R1,3), og behandlingen
af emnet starter med en diskssion af, hvorvidt der er tale om 2. gradsligninger i Pa-
pyrus Rhind, (Q1,3,4, R1,3,4). Diskussionen omfatter præsentationen af en opgave,
der skulle indeholde en 2.gradsligning, (Q1,3,4,1, R1,3,4,1), og der redegøres for, hvor-
dan man dog har afslutningen af opgaven fra en anden opgave, (Q1,3,4,2, R1,3,4,2).
Herefter oversættes opgaven til moderne notation, (Q1,3,1, R1,3,1), og der laves
en samlet vurdering af opgaven, der viser sig blot at indeholde en 1.gradslig-
ning, (Q1,3,1,1, R1,3,1,1). Lineariteten og opgavens brug af ’rule of false position’
diskuteres, (Q1,3,5, R1,3,5), og derefter vurderes ægypternes metode til løsning af
ligninger, (Q1,3,2, R1,3,2). Herefter diskuteres, hvorvidt ægypterne kendte til Pyt-
hagoras sætning, (Q1,3,6, R1,3,6).
Som afrunding af den matematiske del diskuteres den ægyptiske matematiks be-
grænsninger og anvendelser, (Q1,3,3, R1,3,3), hvilket omfatter en redegørelse for
ægypternes forhold til negative tal, deres brug af 1.gradsligninger og anvendelsen
af matematik inden for handel og landbrug, (Q1,3,3,1, R1,3,3,1), (Q1,3,3,2, R1,3,3,2) og
(Q1,3,3,3, R1,3,3,3).

De sidste store afsnit handler om Det Nye Rige, (Q2, R2), og der redegøres først
for, hvem der regerede hvilke dynastier hvorn̊ar, (Q2,2, R2,2), og herunder en øget
mulighed for at uddanne sig, (Q2,2,1, R2,2,1), hvilket knytter sig til den videre re-
degørelse for samfundenes struktur og klassedeling, der beskrives i (Q2,3, R2,3).
Sammenkoblingen er markeret med den stiplede linje p̊a figur 43.
Derefter behandles uddannelses betydning for samfundet, (Q2,4, R2,4), gennem re-
ferat af de udleverede kilder og kildekritik af disse, (Q2,4,1, R2,4,1) og (Q2,4,2, R2,4,2).
Aflutningsvis kommenteres matematikkens betydning for samfundet, og hvordan
dette har gjort det muligt at bygge pyramiderne, (Q2,1, R2,1).

25 Dette er elevens m̊ade at betegne konstanten, der ikke er det samme som vores π.
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A.5 Projekt 9: Ægyptisk matematik

Projektet er skrevet med matematik A som hovedfag og med historie som det
inddragede fag. Projektet handler om ægyptisk matematik og pyramiderne, hvil-
ket udgør Q0.

Problemformulering
I problemformuleringen stilles følgende spørgsm̊al, og strukturen af problemfor-
muleringen kan ses i figur 44:
Q1: Der ønskes en gennemgang af den ægyptiske matematik.
Q1,1: Vis ved brug af konkrete eksempler hvordan ægypterne anvendte addition.
Q1,2: Vis ved brug af konkrete eksempler hvordan ægypterne anvendte subtrak-
tion.
Q1,3: Vis ved brug af konkrete eksempler hvordan ægypterne anvendte multipli-
kation.
Q1,4: Vis ved brug af konkrete eksempler hvordan ægypterne anvendte division.
Q1,5: Vis ved brug af konkrete eksempler hvordan ægypterne anvendte brøkregning.
Q1,6: Angiv ægypternes metode til at bestemme rumfanget af en pyramidestub.
Q1,6,1: ... og oversæt ægypternes ’forskrift’ til en formel med moderne notation.
Q1,6,2: Er metoden korrekt?
Q1,6,3: Inddrag ogs̊a ægypternes beregning af hældningen for en pyramides side-
plade.
Q2: Der ønskes en kort redegørelse for Det Mellemste Rige (1991-ca. 1650 f.kr.).
Q2,1: Dets samfundsopbygning.
Q2,2: Inddrag den vedlagte kilde i en diskussion af Faraoens rolle.
Q2,3: ... og en vurdering af den samfundsmæssige betydning af ægypternes mate-
matiske formåen.
Spørgsmål Q1,6,3 har f̊aet status af afledt spørgsmål, da hældningen af sidepladen
er en selvstændig del af den matematiske behandling af pyramiden og pyrami-
destubben, og ikke en integreret del af at finde rumfanget.

 
Q0 

Q1  Q2 

Q1,1  Q1,2  Q1,4  Q1,5 Q1,3  Q1,6  Q2,1  Q2,3 Q2,2 

Q1,6,1  Q1,6,3 Q1,6,2 

Fig. 44: Diagram over problemformuleringens struktur for projekt nr. 9
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A priori analyse
Dette giver anledning til følgende afledte spørgsm̊al i a priori analysen, og et di-
agram over spørgsmålene kan ses p̊a figur 45 nedenfor:
Spørgsmålene der kan stilles ser ud som følger:

 
Q0 

Q1  Q2 

Q1,1  Q1,2  Q1,4  Q1,5 Q1,3  Q1,6  Q2,1  Q2,3 Q2,2 

Q1,6,1  Q1,6,3 Q1,6,2 

Q1,0 

Q1,0,1  Q1,0,2 

Q1,0,1,1  Q1,0,2,1 

Q1,0,1,1,1  Q1,0,2,1,1 

Q1,6,3,1  Q1,6,3,2 

Q1,6,4  Q1,6,5 Q1,5,1  Q1,5,2 Q1,3,1  Q1,4,1 

Fig. 45: Diagram over a priori analysen af projekt nr. 9

Q1: Der ønskes en gennemgang af den ægyptiske matematik.
Q1,0: Beskriv de kilder, hvorfra man har viden om ægyptisk matematik Q1,0,1:
Redegør for, hvad der vides om og fra Rosetta stenen.
Q1,0,1,1: Beskriv hieroglyfferne og deres talsystem.
Q1,0,1,1,1: Redegør for grupperingsmetoden og regning med den.
Q1,0,2: Redegør for, hvilken viden man har fra fx. Moskva og Rhind Papyrus.
Q1,0,2,1: Beskriv den hieratiske skrift og dets talsystem.
Q1,0,2,1,1:Redegør for ciffersystemet.
Det skal her bemærkes at i Q1,1-Q1,5, bør det gøres eksplicit hvorn̊ar man taler
om det ene eller det andet skriftsprog, hvis ikke bare det ene vælges. Afhængig
af dette valg vil disse spørgsmål kunne kobles til de netop beskrevne.
Q1,1: Vis ved brug af konkrete eksempler hvordan ægypterne anvendte addition.
Q1,2: Vis ved brug af konkrete eksempler hvordan ægypterne anvendte subtrak-
tion.
Q1,3: Vis ved brug af konkrete eksempler hvordan ægypterne anvendte multipli-
kation.
Q1,3,1: Beskriv fordoblingsmetoden.
Q1,4: Vis ved brug af konkrete eksempler hvordan ægypterne anvendte division.
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Q1,4,1: Redegør for ægypternes brug af at tal kan skrives som summer af 2n.
Q1,5: Vis ved brug af konkrete eksempler hvordan ægypterne anvendte brøkregning.
Q1,5,1: Redegør for brugen af stambrøker.
Q1,5,2: Beskriv ægypternes brug af tabeller med brøker.
Q1,6: Angiv ægypternes metode til at bestemme rumfanget af en pyramidestub.
Q1,6,1: ... og oversæt ægypternes ’forskrift’ til en formel med moderne notatoin.
Q1,6,2: Er metode korrekt?
Q1,6,3: Inddrag ogs̊a ægypternes beregning af hældningen for en pyramides side-
plade.
Q1,6,3,1: Beskriv ægypternes opmålings teknik og redskaber.
Q1,6,3,2: Hvordan holdt ægypterne styr p̊a deres opmålinger og hvilke måleenheder
brugte de?
Q1,6,4: Giv en detaljeret gennemgang af en af ægypternes rumfangsberegninger.
Q1,6,5: Hvorfor er dette spørgsmål interessant?
Q2: Der ønskes en kort redegørelse for det Mellemste Rige (1991-ca. 1650 f.kr.).
Q2,1: Dets samfundsopbygning.
Q2,2: Inddrag den vedlagte kilde i en diskussion af Faraoens rolle.
Q2,3: ... og vurdering af den samfundsmæssige betydning af ægypternes matema-
tiske formåen.
Yderligere spørgsmål til det Mellemste rige vil jeg lade historikerne om at stille.

Analyse
Besvarelsen af projektet giver anledning til diagrammet p̊a figur 46. Besvarelsen

 
Q0 

Q1,1  Q1,2  Q1,4  Q1,5 Q1,3  Q1,6,3  Q2,1 

Q1,7,1  Q2,1,1 Q1,6 

Q1,7 

Q1,3,1  Q1,4,1 

Q2,2,1  Q2,3 

Q1,4,2 

Q2,1,2  Q2,1,3 Q1,6,3,1  Q1,6,3,2 Q1,5,1  Q1,5,2 Q1,1,3  Q1,2,1 Q1,1,1  Q1,1,2 

Q1,6,6,3,5  Q2,2  Q2,1,4 Q1,6,3,3  Q1,6,3,4 Q1,5,3  Q1,5,4 

Q1,6,5  Q1,6,6 Q1,6,4 
Q1,6,1/ 
Q1,6,2 

Fig. 46: Diagram over strukturen i elevens besvarelse i projekt nr. 9
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starter direkte med en præsentation af ægypternes addition, (Q1,1, R1,1), og præ-
senterer herigennem hieroglyfferne, (Q1,1,1, R1,1,1) – dog uden selv at bemærke,
at det er det skriftsprog, der præsenteres. prakseologien er markeret med en
prikket cirkel. Eleven kommenterer videre p̊a grupperingsmetoden titals system,
(Q1,1,2, R1,1,2), og slutter af med et konkret eksempel, (Q1,1,3, R1,1,3).
Derefter præsenteres kort subtraktionen, (Q1,2, R1,2), der demonstreres med et
eksempel, (Q1,2,1, R1,2,1).
Som det næste beskrives multiplikationen, (Q1,3, R1,3), og der redegøres for for-
doblings metoden, (Q1,3,1, R1,3,1). Herefter præsenteres divisionen, (Q1,4, R1,4),
med et eksempel, (Q1,4,1, R1,4,1), og der p̊ast̊as at med metoderne fra multiplika-
tion og division kan ægypterne løse avancerede ligninger 26, (Q1,4,2, R1,4,2). Sam-
menkoblingen mellem multiplikation og division i denne p̊astand er markeret med
en stiplet linje p̊a figur 46.
Som det næste beskrives ægypternes brøkregning, (Q1,5, R1,5), der begynder re-
degørelse for brugen af stambrøker, (Q1,5,1, R1,5,1), efterfulgt af en algoritme til
brøkers omskrivning i stambrøker, (Q1,5,2, R1,5,2). Algoritmen er dog ikke mig be-
kendt. Herefter gives et konkret eksempel p̊a regning med brøker, (Q1,5,3, R1,5,3),
og endelig redegøres der for tabellerne med stambrøker p̊a Papyrus Rhind,
(Q1,5,4, R1,5,4).
Der redegøres nu for sidepladens hældning i en pyramide, (Q1,6,3, R1,6,3). Re-
degørelsen starter med en præsentation af symbolikken og betydningen af hæld-
ningen, (Q1,6,3,1, R1,6,3,1), hvorefter der gives et eksempel p̊a beregningen af hæld-
ningen i Sneferus anden pyramide, (Q1,6,3,2, R1,6,3,2), hvilket leder videre til præ-
sentationen af metoden som et forholdsproblem, (Q1,6,3,3, R1,6,3,3). Endelig re-
degøres der for måleenhederne og deres tilsvarende antal grader, (Q1,6,3,4, R1,6,3,4),
og der gives endnu et eksempel p̊a beregningen af sidepladernes hældning i Keops
payramiden, (Q1,6,3,5, R1,6,3,5).
Som det næste behandles rumfanget af en pyramide, (Q1,7, R1,7), hvilket begyn-
der med præsentationen af ægypternes metode sammenlignet med nutidens,
(Q1,7,1, R1,7,1). Derefter tages der fat p̊a rumfanget af en pyramide stub,
(Q1,6,1, R1,6,1). Først præsenteres metoden til beregningen, (Q1,6,4, R1,6,4), der
følges op af en oversættelse til moderne notation og vurdering af korrekthe-
den, (Q1,6,1, R1,6,1)(Q1,6,2, R1,6,2), som behandles under et, jf. figur 46. Derefter
gennemg̊as et konkret eksempel i form af Kheops pyramiden, (Q1,6,5, R1,6,5), og
måleenhederne præsenteres, (Q1,6,6, R1,6,6).
Det sidste afsnit handler om samfundets opbygning, (Q2,1, R2,1), hvilket indledes
med en redegørelse for samfundsstrukturen, (Q2,1,1, R2,1,1), og en redegørelse for
kvindernes status, (Q2,1,2, R2,1,2). Derefter gives en kildekritik af de udleverede kil-
der, (Q2,1,3, R2,1,3), og en redegørelse for Faraoens rolle i samfundet, (Q2,2, R2,2),
hvilket uddybes med en redegørelse for den rolle hans r̊adgivere bl.a. ypperste-

26 Dette er formuleringen fra besvarelsen. P̊astanden er dog ikke helt sand og der referes heller
ikke til nogen kilder.
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præsterne havde i samfundet, (Q2,2,1, R2,2,1). Endelig beskrives mulighederne for
uddannelse og hvordan denne foregik, (Q2,1,4, R2,1,4), hvilket afsluttes med en vur-
dering af betydningen af den matematiske formåen, ægypterne havde, (Q2,3, R2,3).
Det skal bemærkes at eleven ikke beskæftiger sig med de to overordnede spørgsmål:
Q1: Der ønskes en gennemgang af den ægyptiske matematik.
Q2: Der ønskes en kort redegørelse for det Mellemste Rige (1991-ca. 1650 f.kr.).
Dette betyder at hele det sidste afsnit mangler en tilknytning til resten af be-
svarelsen, og man mangler en kontekst at placere den fremkomne viden i. Man
mangler ikke Q1 i samme grad, men det ville give besvarelsen mere mening, hvis
man havde defineret den matematiske kontekst, p̊a samme m̊ade som redegjort
for, hvorfra man i dag har kendskab til den ægyptiske matematik. Der er desuden
ikke nogen delkonklusion eller endelig konklusion, der kobler de enkelte elementer
sammen.
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A.6 Projekt 10: Leibniz og Newton

Projektet er skrevet med matematik A som hovedfag og historie A er det indra-
gede fag.

Problemformulering
Figur 47 viser problemformuleringens struktur.
De spørgsmål der stilles i problemformuleringen er følgende:

 
Q0 

Q1  Q2 

Q0 

Q1,2,1,1 

Q0,3  Q2,1  Q2,2 Q1,2 Q1,1 

Q0,2,1,2 

Q2,2,1 Q1,2,1 

Q2,2,1,1 

Fig. 47: Diagram over problemformuleringens struktur for projekt nr. 10

Q0: Gør overordnet rede for den klassiske naturerkendelses gennembrud (ca. 1550-
1750).
Q1: ... og specielt Leibniz...
Q1,1:... filosofiske idéer.
Q1,2: ... og naturvidenskabelige idéer.
Q1,2,1: Beskriv Leibniz opbygning af infinitesimalregningen.
Q1,2,1,1: ... og inddrag relevante sætninger.
Q2: Og gør specielt rede for Newtons...
Q2,1: ... filosofiske idéer.
Q2,2: ... og naturvidenskabelige idéer.
Q2,2,1: Beskriv Newtons opbygning af infinitesimalregningen og inddrag relevante
sætninger.
Q2,2,1,1: Beskriv Leibniz opbygning af infinitesimalregningen.
Q0,3: Endelig ønskes en diskussion/vurdering af prioritetsstriden.
Q0,2,1,1: ... samt en perspektivering til nutidens metoder inden for moderne differential-
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og integralregning.

Der er alts̊a ikke lagt vægt p̊a den historiske del af studieretningsprojektet. Q0

er et spørgsmål, der hører under ghist, men da der skal være et særligt fokus p̊a
Newton og Leibniz, er der ikke lagt op til en ren historiedel og ej heller det tvær-
faglige element. Problemformuleringen er derimod en god problemformulering af
type1.

A priori analyse
Problemformuleringen giver anledning til diagrammet p̊a figur 48 over a priori
analysen.
De spørgsmål, der er stillet er følgende:

 
Q0 

Q1  Q2 

Q0 

Q0,3  Q2,2  Q2,1 Q1,2 Q1,1 

Q0,2,1,2 

Q2,2,1 Q1,2,1 

Q2,2,1,1 

Q0,3,1  Q0,3,2  Q0,3,3 

Q0,3,3,2  Q0,3,3,2  Q2,2,1,3 

Q2,1,1  Q2,1,2 

Q2,2,1,4  Q2,2,1,5 

Q2,1,3 

Q2,2,1,2 

Q2,1,2  Q2,1,3 

Q1,2,1,2  Q1,2,1,1 

Q1,2,1,4  Q1,2,1,5 Q1,2,1,3 

Q0,2,1,2,2  Q0,2,1,2,3 Q0,2,1,2,1  Q0,2,1,2,4 

Fig. 48: Diagram over a priori analysen af projekt nr. 10

Q0: Gør overordnet rede for den klassiske naturerkendelses gennembrud (ca. 1550-
1750).
Q1: ... og specielt Leibniz...
Q1,1:... filosofiske idéer.
Q1,1: Redegør for Leibniz tanker om Gud og Guds eksistens.
Q1,1: Redegør for Leibniz tanker om tilværelsens substans.
Q1,2: ... og naturvidenskabelige idéer.
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Q1,2,1: Beskriv Leibniz opbygning af infinitesimalregningen.
Q1,2,1,1: ... og inddrag relevante sætninger.
Q1,2,1,2: P̊a hvilken m̊ade lod Liebniz sig inspirere af Descartes.
Q1,2,1,3: Redegør for Leibniz brug af summer og differenser af rækker i udviklingen
af sin infinitesimalregning.
Q1,2,1,4: Hvad er en infinitesimal?
Q1,2,1,5: Beskriv og redegør for brugen af Leibniz trekant.
Q2: Og gør specielt rede for Newtons...
Q2,1: ... filosofiske idéer.
Q2,1,1: Redegør for Newtons emperisme.
Q2,1,2: Hvad er Deismen?
Q2,1,3: Redegør for Lock og Humes brug af Newtons filosofiske idéer.
Q2,2: ... og naturvidenskabelige idéer.
Q2,2,1: Beskriv Newtons opbygning af infinitesimalregningen og inddrag relevante
sætninger.
Q2,2,1,1: Beskriv Leibniz opbygning af infinitesimalregningen.
Q2,2,1,2: Hvad dækker begreberne flux og fluent over?
Q2,2,1,3: Redegør for den fysiske fortolkning af fluxions metoden.
Q2,2,1,4: Hvordan ser produktreglen ud i fluxionsmetoden?
Q2,2,1,5: Redegør for at Newton taler om differentialligninger og ikke afledte funk-
tioer.
Q2,2,1,6: Diskuter Newtons manglende grænseargument.
Q0,3: Endelig ønskes en diskussion/vurdering af prioritetsstriden.
Q0,3,1: Redegør for plagiat beskyldningerne.
Q0,3,2: Sammenlign de to metoder og vurder om, der er tale om plagiat.
Q0,3,3: Redegør for konfliktens resultat.
Q0,3,3,1: Hvilken betydning fik isoleringen af Storbritannien for udviklingen af ma-
tematikken her.
Q0,3,3,2: Beskriv analysens hurtigere udvikling p̊a kontinentet.
Q0,2,1,1: ... samt en perspektivering til nutidens metoder inden for moderne differential-
og integralregning.
Q0,2,1,1,1: Sammenlign nogle af nutidens regneoperationer med datidens.
Q0,2,1,1,2: Vurder, hvorvidt det er korrekt, at vores notation er mest lig Leibniz.
Q0,2,1,1,3: Hvordan anvendes differentialregningen i dag i forhold til da Newton og
Leibniz skabte deres metoder?
Q0,2,1,1,4: Fra hvilken af metoderne ved man at differentiation og integration er
hinandens omvendte operationer?

Man kunne desuden undersøge meget mere om Newton og Leibniz naturviden-
skabelige tanker, hvor begge har bidraget til arbejdet inden for fysikken. Newtons
mekanik udgør et helt studieretningsprojekt for sig, hvis ikke mere.
Tilsvarende kan der stilles mange flere relevante spørgsmål til naturerkendelsens
gennembrud. Det ville være relevant fx at se p̊a, hvordan dette gennembrud
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p̊avirkede magtfordelingen og samfundstrukturen.

Analyse
Projektbesvarelsens struktur kan ses p̊a figur 49.

  Q0 

Q4  Q0,0 

Q3 

Q1,2,1  Q2  Q0,0,1 Q0 Q4,1 

Q0,5 Q0,4 

Q0,2,1,2 

Q1,2,1,2  Q2,3 Q1,2,1,1  Q0,3  Q2,2,1  Q0,0,1,2 Q0,0,1,1  Q0,2,1,2,1  Q0,2,1,2,3 Q0,2,1,2,2 

Q0,2,1,2,4  Q0,2,1,2,7 Q0,2,1,2,5 

Q0,2,1,2,6 

Q0,3,1  Q0,3,3 Q0,3,2  Q2,2,1,1  Q2,2,1,3 Q2,2,1,2 Q1,2,1,2,1  Q1,2,1,1,2 Q1,2,1,1,1 Q5,1 

Fig. 49: Diagram over strukturen i elevens besvarelse i projekt nr. 10

I indledningen af projektbesvarelsen forklares det, hvordan besvarelsen skal un-
dersøge Newton og Leibniz bidrag til matematikken i et historisk perspektiv,
(Q3, R3).
Herefter gives en kort redegørelse for naturvidenskabshistorien 1500-1650, (Q4, R4),
herunder bemærkes det, hvilken trussel de nye opdagelser indenfor naturviden-
skaben udgjorde for datidens magthavere bl.a. kirken,(Q4,1, R4,1). Dette følges
op med en redegørelse for den klassiske naturerkendelses gennembrud i form af
udgivelsen af Newtons Principia, (Q0, R0), samt en beskrivelse af Newtons per-
son, (Q0,4, R0,4). Derefter beskrives Leibniz person, (Q0,5, R0,5), der bl.a. omfatter
hans filosofiske idéer, (Q0,5,1, R0,5,1).
Herefter tages der hul p̊a en redegørelse for infinitesimalregningens historie, (Q0,0, R0,0).
Først præsenteres Leibniz metode, (Q1,2,1, R1,2,1), med en beskrivelse af dx nota-
tionen, (Q1,2,1,2, R1,2,1,2), hvilket sluttes med et konkret regneeksempel p̊a brugen
af metoden, (Q1,2,1,2,1, R1,2,1,2,1).
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Som det næste præsenteres metodens anvendelse p̊a regnereglerne,
(Q1,2,1,1, R1,2,1,1), og produktreglen vises, (Q1,2,1,1,1, R1,2,1,1,1), ekstremumsdefini-
tion, (Q1,2,1,1,2, R1,2,1,1,2).
Der redegøres nu for Newtons bidrag til differentialregningen, (Q2, R2). Først
præsenteres Newtons metode, (Q2,2,1, R2,2,1), med definitionen af fluent og flux,
(Q2,2,2, R2,2,2), den omvendte operation, (Q2,2,1,3, R2,2,1,3), og med eksempler p̊a
brugen af metoden, (Q2,2,1, R2,2,1). Endelig præsenteres Newtons anvendelse af
metoden til tangentbestemmelse, (Q2,3, R2,3).
Herefter redegøres for Prioritetsstriden, (Q0,3, R0,3), ved en præsentation af den
historiske samtid i videnskabelige kredse for striden, (Q0,3,1, R0,3,1), forholdet mel-
lem Frankrig og Storbritannien, (Q0,3,2, R0,3,2), og resultatet af striden for den
videre udvikling af matematikken, (Q0,3,3, R0,3,3)

27.
Som det næste diskuteres de to metoder, Q0,0,1. Diskussionen falder i to dele.
Først diskuteres uendelig sm̊a størrelser og regning med dem, Q0,0,1,1, og derefter
sammenlignes metoderne med nutidens, Q0,0,1,2.
Det sidste store afsnit er en perspektivering af de to metoder til nutidens differential-
og integralregning, (Q0,2,1,2, R0,2,1,2). Som det første redegøres for Cauchys bidrag
med et grænse- og kontinuitetsbegreb, (Q0,2,1,2,1, R0,2,1,2,1), der skal til for at præ-
sentere nutidens metode, (Q0,2,1,2,2, R0,2,1,2,2). Derefter gennemg̊as beviset for at
f ′(x0) = 2x0 n̊ar f(x) = x2 sammenholdt med Newtons metode anvendt p̊a sam-
me funktion, (Q0,2,1,2,3, R0,2,1,2,3).
Derefter diskuteres, hvilke elementer i den nutidige metode, der stammer fra hhv.
Newtons og Leibniz metode, (Q0,2,1,2,4, R0,2,1,2,4), derefter sammenholdes integral-
regningen i dag med de to metoder, (Q0,2,1,2,5, R0,2,1,2,5), og regnereglerne for diffe-
rentiation sammenlignes med dem fra Leibniz’ metode, (Q0,2,1,2,6, R0,2,1,2,6). Ende-
ligt diskuteres anvendelsen af differential- og integralregning, (Q0,2,1,2,7, R0,2,1,2,7).

Projektet best̊ar som det fremg̊ar af ovenst̊aende primært af prakseologier af
type1 og type2. Til sidst kommer der dog nogle rent matematiske prakseologi-
er ved perspektiveringen til nutidens metoder. I forhold til rent historiefaglige
prakseologier er der kun (Q0,3,1, R0,3,1). Desuden mangler der nogle opsamlende
delkonklusioner, der kunne sammenkoble de enkelte dele af besvarelsen. Endelig
er der nogle misforst̊aelser i forhold til de rent matematikhistoriske redegørelser.

27 Argumentationen for, at der skulle være en sammenhæng mellem det d̊arlige forhold mellem
disse lande og Prioritetsstriden, er dog ikke overbevisende.
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A.7 Projekt 11: Græsk matematik – Pythagoræerne

Projektet har matematik A som hovedfag og historie A som det inddragede fag.
Projektet handler om græsk matematik og mere bestemt Pythagoras og pytha-
goræerne.

Problemformulering
Der stilles i problemformuleringen følgende spørgsmål:
Q1: Giv en beskrivelse af Pythagoras og pythagoræernes arbejde med matemati-
ske spørgsmål.
Q2: Redegør for den historiske kontekst som pythagoræerne opstod p̊a baggrund
af.
Q2,1: Med udgangspunkt i vedlagte kilder samt selvvalgt materiale ønskes en vur-
dering af den pythagoræiske filosofis sammenhæng med datidens græske samfund.
Q3: Du skal bevise at

√
2 er irrationalt.

Q4: Du skal beskrive hvad et pythagoræisk talsæt er.
Q4,1: ... og vise en sætning om, hvordan de findes.
Q5: Gennemg̊a og sammenlign forskellige beviser for Pythagoras sætning og Py-
thagoras omvendte sætning.
Nedenfor p̊a figur 50 ses et diagram over problemformuleringens opbygning.

  Q0 

Q1  Q2 

Q2,1  Q4,1 

Q5 Q3  Q4 

Fig. 50: Diagram over problemformuleringens struktur

A prioi analyse
Ud fra problemformuleringen er skitsen, der vises i figur 51 med de mulighe-
der, der ligger i problemformuleringen lavet. De opgaver, der kan behandles, er
følgende:
Q1: Giv en beskrivelse af Pythagoras og pythagoræernes arbejde med matemati-
ske spørgsmål.
Q1,1: Redegør for Pythagoras disciple og deres skole.
Q1,2: Redegør for pythagoræernes geografiske placering og udbredelse.
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Q0 

Q1  Q3 

Q2,1  Q4,1 

Q5 Q2  Q4 

Q1,1  Q1,2  Q1,3  Q1,4  Q3,1  Q4,2  Q4,3 

Q4,4 

Q5,1 

Q3,1,1  Q2,1,1  Q2,1,2  Q2,1,3 

Fig. 51: Diagram over strukturen af a priori analysen

Q1,3: Redegør for pythagoræernes forhold til omverdenen.
Q1,4: Redegør for pythagoræernes forhold til beviser og bevisførelse.
Q2: Redegør for den historiske kontekst som pythagoræerne opstod p̊a baggrund
af.
Q2,1: Med udgangspunkt i vedlagte kilder samt selvvalgt materiale ønskes en vur-
dering af den pythagoræiske filosofis sammenhæng med datidens græske samfund.
Det vil her kunne stilles flere spørgsmål, der kan besvares med rene prakseologier
fra ghist, men jeg vil overlade formuleringen af disse til historikerne.
Q2,1,1: Redegør for filosofien ’Alt er tal’.
Q2,1,2: Redegør for pythagoræernes talfilosifi sammenholdt med musikkens har-
monier.
Q2,1,3: ...Og tilsvarende for planeterne og deres baner.
Q3: Du skal bevise at

√
2 er irrationalt.

Q3,1: Redegør for de inkommensurable størrelser og pythagoræernes problemer
med disse.
Q3,1,1: Beskriv pythagoræernes endeligt.
Q4: Du skal beskrive hvad et pythagoræisk talsæt er.
Q4,1: ... og vise en sætning om, hvordan de findes.
Q4,2: Kom herunder ind p̊a pythagoræernes talforst̊aelse og 2 som mindste tal.
Q4,3: Beskriv pythagoræernes forhold til lige tal i forhold til ulige tal.
Q5: Gennemg̊a og sammenlign forskellige beviser for Pythagoras sætning og Py-
thagoras omvendte sætning.
Q5,1: Gengiv Euklids bevis.

Analyse
Resultatet af analysen af projektbesvarelsen ses p̊a figur 52. De spørgsmål, der
undersøges i besvarelsen gennemg̊as nedenfor.



A Bilag 179

  Q0 

Q1,1  Q1,2 

Q1,3,1  Q2,4 

Q2,1 Q1,3  Q2 

Q1,2,1  Q1,2,2  Q1,2,3  Q1,2,4  Q1,2,5  Q2,2  Q2,1,1  Q4,2 Q2,1,2  Q5,1  Q5,2  Q4,1 

Q4 Q5 

Q1,3,2  Q1,3,3 Q3  Q1,2,6  Q1,2,7  Q1,2,8  Q2,3  Q2,1,3  Q2,1,4 

Q1,2,6,1  Q5,1,2  Q5,1,3 Q5,1,1  Q5,2,1  Q5,2,2  Q5,2,3 

Fig. 52: Diagram over strukturen i elevens besvarelse i projekt nr. 11

Besvarelsen indledes en kort beskrivelse af Pythagoras liv og person, (Q1,1, R1,1),
herefter redegøres der for pythagoræernes filosofi,(Q1,3,1, R1,3,1), gennem beskrivl-
ser af deres akademi, (Q13,2, R1,3,2), deres forhold til musik, (Q1,1, R1,1), og deres
verdensbillede, (Q1,3,3, R1,3,3).
Herefter gennemg̊as de matematiske spørgsm̊al, som pythagoræerne arbejdede
med, (Q1,2, R1,2). Der redegøres kort for deres talfilosofi, (Q1,2,1, R1,2,1), deres for-
hold til lige og ulige tal, (Q1,2,2, R1,2,2), deres simple talteori, (Q1,2,3, R1,2,3), deres
forholds lære, (Q1,2,4, R1,2,4), inkommensurable størrelser, (Q1,2,5, R1,2,5), geome-
triens rolle hos pythagoræerne, (Q1,2,6, R1,2,6), deres eget samfund, (Q1,2,7, R1,2,7),
og deres aksiomatiske opbygning af matematikken, (Q1,2,8, R1,2,8). Desuden bevi-
ses det at

√
2 er irrational, (Q3, R3).

Derefter redegøres for pythagoræernes historiske kontekst, (Q2, R2), hvilket gøres
ved at redegøre for de gamle græske bystater og deres styreform, (Q2,4, R2,4),
samfundets opbygning, (Q2,2, R2,2), og en redegørelse for datidens græske reli-
gion, (Q2,3, R2,3). Derefter vurderes om, der er en sammenhæng mellem pytha-
goræernes filosofi og det græske samfund, (Q2,1, R2,1). I den forbindelse redegøres
der for Pythagoras rolle i samfundet, (Q2,1,1, R2,1,1), det omgivende samfunds syn
p̊a pythagoræernes samfund, (Q2,1,2, R2,1,2), hvordan f̊amandsvældet i bystaterne
muliggjorde opstarten af akademiet, (Q2,1,3, R2,1,3), og endeligt pythagoræernes
betydning for de senere filosoffer,(Q2,1,4, R2,1,4).
Som det næste vises pythagoras sætning og pythagoras omvendte sætning, (Q5, R5).
Først bevises pythagoras sætning geometrisk p̊a to måder, (Q5,1,1, R5,1,1) og
(Q5,1,2, R5,1,2), hvorefter metoderne sammenlignes, (Q5,13, R5,1,3). Derefter bevises
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Pythagoras omvendte geometrisk p̊a to m̊ader, (Q5,2,1, R5,2,1) samt (Q5,2,2, R5,2,2),
og til sidst sammenlignes metoderne, (Q5,2,3, R5,2,3).
I det sidste afsnit behandles pythagoræiske talsæt, (Q4, R4). Først præsenteres
talsættene, (Q4,1, R4,1), og derefter vises det, at talesættene findes i enhedscirklen,
(Q4,2, R4,2).
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A.8 Projekt 13: Euklidisk- kontra ikke-euklidisk geometri

Projektet er skrevet med matematik A som hovedfag og historie A er det inddra-
gede fag. Et diagram over projektets problemformulering kan ses p̊a figur 53.
De spørgsmål, der stilles i problemformuleringen er følgende:

 
Q0 

Q1  Q2 

Q1,1 

Q3  Q4 

Q1,1,1 

Q1,1,1,1 

Fig. 53: Diagram over problemformuleringens struktur i projekt nr. 13

Q0: Euklidisk kontra ikke-euklidisk geometri.
Q1: Der ønskes en kort gennemgang for grundlaget for euklidisk geometri.
Q2: ... og ikke-euklidisk geometri, sidstnævnte som det præsenteres af Nicolai
Lobachevski.
Q1,1: Redegør for parallel postulatet28.
Q1,1,1: Der ønskes med udgangspunkt i parallel postulatet eksemplificeret hvor-
dan de ovennævnte geometrier adskiller sig fra hinanden.
Q1,1,1,1: ... og et par relevante sætninger (med beviser) ønskes inddraget.
Q3: Redegør p̊a baggrund af selvvalgt materiale for Euklids historiske kontekst.
Q4: Ved inddragelse af vedlagte kilde ønskes en diskussion af Platons holdning til
tilegnelse af kundskaber.

Man f̊ar umiddelbart lyst til at stille sig selv følgende spørgsm̊al: Hvilken rolle
spiller historiefaget i denne problemformulering. Det er oplagt at, der er spørgsmål
Q3 og Q4, der skal dække denne del, men overskriftens relation til historiefaget
handler mest om, at begge geometrier er udviklet i datiden, hvilket betyder at de
historiske elementer kun bliver p̊a redegørelsesniveauet.

28 Dette er et spørgsm̊al, som ikke stilles i problemformuleringen, men som er nødvendig del
af besvarelsen af de næste spørgsm̊al.
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Desuden skal det bemærkes at den matematik problemformuleringen efterlyser
beviser fra er p̊a et niveau væsentligt over gmats. Der er alts̊a tale om en svær
og matematisk problemformulering.

A priori analyse
Som det fremg̊ar af figur 54, s̊a er det ikke svært at finde p̊a relevante spørgsmål
at undersøge, hvor det faglige niveau ikke langt overstiger gmats. Q0: Euklidisk

  Q0 

Q1  Q2 

Q1,1 

Q4  Q3 

Q1,1,1 

Q1,1,1,1 

Q3,2  Q3,3 Q3,1 

Q3,1,1 

Q3,1,2 

Q3,2,1  Q3,2,2 

Q3,2,3 

Q3,2,4 

Q3,2,5 

Q3,3,1  Q3,3,2 

Q3,3,3  Q3,3,4  Q3,3,5 

Q2,2  Q2,3 Q2,1 

Q1,2,2  Q1,2,3 Q1,2,1  Q2,1,1  Q2,1,2 Q1,1,2  Q2,1,3 

Q1,2 

Q1,2,2,2  Q1,2,2,3 Q1,2,2,1 

Q1,2,2,4 

Q2,1,4 

Q2,1,1,2  Q2,1,4,1 Q2,1,1,1 

Q2,1,1,3 

Q2,1,3,1 

Q2,1,4,2 

Q2,1,2,1 

Fig. 54: Diagram over a priori analysen for projekt nr. 13

kontra ikke-euklidisk geometri.
Q1: Der ønskes en kort gennemgang for grundlaget for euklidisk geometri.
Q1,2: Redegør for Euklids Elementer.
Q1,2,1: Hvilket nyt grundlag gav Elementerne matematikken.
Q1,2,2: Beskriv opbygningen af Elementerne.
Q1,2,2,1: Redegør for definitionerne.
Q1,2,2,2: Redegør for aksiomerne.
Q1,1: Redegør for postulaterne29.
Q1,2,3: Giv eksempler p̊a nogle af sætningerne fra Elementerne og deres beviser.
Q1,1: Redegør for parallel postulatet.
Q1,2: Gengiv Legendres forsøg p̊a bevis for parallel postulatet.
Q1,1,1: Der ønskes med udgangspunkt i parallel postulatet eksemplificeret hvor-

29 Dette spørgsm̊al knytter sig desuden til diskussionen af parallel postilatet, hvilket er mar-
keret med den stiblede linje.
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dan de ovennævnte geometrier adskiller sig fra hinanden.
Q1,1,1,1: ... og et par relevante sætninger (med beviser) ønskes inddraget.
Q2: ... og ikke-euklidisk geometri, sidstnævnte som det præsenteres af Nicolai
Lobachevski.
Q2,1: Gennemg̊a nogle af geometriens histories hovedpunkter.
Q2,1,1: Beskriv den historiske udvikling af forholdet mellem tal og størrelse.
Q2,1,1,1: Hvordan forholder de gamle grækere sig til tal og størrelser.
Q2,1,1,2: De italienske matematikere i 1500-tallet udfordrede hinanden med spørgsmålet
om der gælder at tal=størrelse. Hvad kom de frem til?
Q2,1,1,3: Redegør for Simon Stevins tese om at tal er repræsentanter for størrelser.
Q2,1,2: Redegør for den analytiske geometris opst̊aen.
Q2,1,2,1: Gengiv nogle af Descartes, Vietes og Fermats bidrag til den analytiske
geometri. Dvs. starten p̊a brugen af koordinatsystemet, opdelingen i bestemte
bogstaver til kendte og ubekendte størrelser og geometriske konstruktioner af
løsninger af algebraiske ligninger.
Q2,1,3: Gengiv kort differentialgeometriens opst̊aen ud fra Newton og Leibniz tid-
lige analyse og den analytiske geometri.
Q2,1,3,1: Beskriv Eulers arbejde med kurver og deres krumning.
Q2,1,4: Redegør for Gauss arbejde med relationen mellem krumningen og sum af
vinkler.
Q2,1,4,1: Redegør for de fortsatte problemer med parallel postulatet og hvordan
dette fører til et nyt alternativ til postulatet, der leder til en ny geometri og
Theorema eregium 30.
Q2,1,4,2: Forklar hvad Gauss mener med, at den euklidiske geometri holder for
vores verden.
Q2,2: Redegør for Lobachevskys ikke-euklidiske geometri og at der er mere end
én parallel gennem et givet punkt.
Q2,3: Redegør for Bolyais ikke-euklidiske geometri og hvordan den ligner Loba-
chevskys samt striden mellem de to.
Q3: Redegør p̊a baggrund af selvvalgt materiale for Euklids historiske kontekst.
Q3,1: Redegør for de filosofiske tanker i Euklids samtid.
Q3,1,1: Redegør for Platons rolle i filosofien.
Q3,1,2: Redegør for Aristoteles rolle i filosofien.
Q3,2: Redegør for de politiske tanker i Euklids samtid.
Q3,2,1: Redegør for hellenismen31.
Q3,2,2: Beskriv bystaterne.
Q3,2,3: Redegør kort for de senere kongedømmer.
Q3,2,4: Beskriv kort Aleksander den Stores bedrifter.
Q3,2,5: Kom herunder ind p̊a oprettelsen af Museum og biblioteket i Alexandria

30 Dette spørgsm̊al knytter sig til parallel postulatet, og relevante sætninger, der knytter sig
hertil.

31 Dette spørgsm̊al kan desuden hører med til de filosfiske tanker, hvilket er markeret med
den stiplede pil.
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og dets tilknytning til Euklid.
Q3,3: Redegør for de videnskabelige tanker p̊a Euklids tid.
Q3,3,1: Redegør for Platons tese om at aritmetikken træner hjernen32.
Q3,3,2: Gengiv nogle af Platons resultater inden for astronomi.
Q3,3,3: Redegør for udviklingen inden for biologi.
Q3,3,4: Redegør for udviklingen ind for fysik, evt. med inddragelse af nogen af
Archimedes resultater (der dog først kom lidt senere).
Q3,3,5: Redegør for udviklingen inden for medicin.
Q4: Ved inddragelse af vedlagte kilde ønskes en diskussion af Platons holdning til
tilegnelse af kundskaber.

Som det fremg̊ar af ovenst̊aende s̊a er de afledte spørgsmål, der kan stilles mange,
men formentlig ogs̊a svært tilgængelige for gymnasieelever med risiko for en me-
get overfladsk behandling af de enkelte dele og uden en analyse af, hvilket niveau
og hvad datidens matematikere har formået i deres samtid.
Problemformuleringen er ellers rigtig spændende og den giver gode muligheder
for SFP.

Analyse
Analysen af besvarelsen af projekt nr. 13 giver anledning til diagrammet, der ses
p̊a figur 55. De spørgsm̊al, der undersøges i projektbesvarelsen, handler i første
omgang om den euklidiske geometri, (Q1, R1), hvilket her forst̊as som en præsen-
tation af Euklids Elemeterne. Først præsenteres definitionerne, (Q1,2, R1,2), med
nogle eksempler, (Q1,2,1, R1,2,1), derefter opskrives postulaterne, (Q1,0, R1,0), og
parallel postulatet (PP ) præsenteres med de diskussioner det førte med sig fra
starten, (Q1,1a, R1,1a). Herefter præsenteres sætningerne, (Q1,3, R1,3), der følges
op med to konkrete eksempler i form af sætning I.1, (Q1,3,1, R1,3,1), og sætning
I.11, (Q1,3,2, R1,3,2).
Der redegøres herefter for Euklids historiske samtid, (Q3, R3), hvilket gøres med
en helt kort beskrivelse af Euklids liv og person, (Q3,1, R3,1). Dernæst redegøres for
Alexander den Stores bedrifter og betydning for Euklids samtid, (Q3,2, R3,2), Hel-
lenismen, (Q3,3, R3,3), samfundet og strukturen i det Ptolemæiske rige, (Q3,4, R3,4),
og den herskende borger filosofi, (Q3,5, R3,5).
Herefter redegøres for Sokrates og Platons idéer om tilegnelse af kundskaber,
(Q4, R4). Først præsenteres kort Sokrates og sofisternes filosofisk idéer, (Q4,1, R4,1),
derefter gennemg̊as de udleverede kilder om tilegnelsen af geometrisk lærdom, og
at den er medfødt, men ikke bevidst hos alle, (Q4,2, R4,2), til sidst diskuteres det
manglende symbolsprog i kilden, (Q4,3, R4,3), hvilket tyder p̊a manglende viden
om, hvordan grækerne omtalte og arbejdede med matematikken, dvs. en mang-
lende matematikhistorisk viden.
I forlængelse af (Q1,1a, R1,1a), hvilket er markeret med den stiplede linje, redegøres

32 Dette spørgsm̊al kan knyttes til Q4, hvilket et vist med den stiplede pil.
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Q0 

Q1  Q1,1b  Q3  Q4 

Q1,2  Q1,0  Q1,3  Q1,1,2 

Q2 

Q1,1,3  Q1,1,4  Q1,1,5  Q1,1,c  Q2,1 

Q2,2 

Q3,1  Q3,2  Q3,3 

Q3,4  Q3,5 

Q4,1  Q4,2  Q4,3 

Q1,2,1  Q1,1a  Q1,3,1  Q1,3,2  Q1,1,2,1  Q1,1,3,1 

Q1,1,3,1,1  Q1,1,3,1,2 

Q2,1,1  Q2,1,2  Q2,1,3 

Q2,1,2,1  Q2,1,3,1  Q2,1,3,2 

Q2,1,3,1,1  Q2,1,3,2,1 

Fig. 55: Diagram over strukturen i elevens besvarelse i projekt nr. 13

for parallel postulatets historie, og hvordan man gennem tiden har forsøgt at
løse problemet med postulatet, (Q1,1b, R1,1b). Først præsenteres Playfairs Aksiom
(PA), (Q1,1,2, R1,1,2), og det vises hvordan PP ⇒ PA og det bemærkes, at man
ogs̊a kan vise den anden vej, (Q1,1,2,1, R1,1,2,1). Derefter præsenteres Euklids sæt-
ning I.32, (Q1,1,3, R1,1,3), og der vises at PP ⇒ I.32, (Q1,1,3,1, R1,1,3,1). Derefter
vises sætning I.29, (Q1,1,3,1,1, R1,1,3,1,1), og der argumenteres for (dog uden bevis),
at der gælder at: PA⇔ PP ⇔ I.32, (Q1,1,3,1,2, R1,1,3,1,2). I den forbindelse knyttes
(Q1,1,2,1, R1,1,2,1) og (Q1,1,3,1,2, R1,1,3,1,2), hvilket er markeret med en stiplet linje
p̊a figur 55. Endelig redegøres for Wallis bidrag og postulat (WP ), (Q1,1,4, R1,1,4),
og Saccheris bidrag med bl.a. formuleringen af non-PP, (Q1,1,5, R1,1,5).
Man er nu n̊aet til Lobachevskis ikke-euklidiske geometri, (Q2, R2), der er besva-
relsens sidste afsnit. Først gives en kort oversigt over Lobachevskis ikke-euklidiske
geometri og hans bidrag til matematikken, (Q1,1c, R1,1c). Derefter gives en me-
re matematisk gennemgang af den ikke-euklidiske geometri, (Q2,1, R2,1), denne
deles op i en redegørelse for Lobachevskis non-PP, (Q2,1,1, R2,1,1), L-parallelitet,
(Q2,1,2, R2,1,2), og i forlængelse heraf redegøres for π(p) < 90o ⇔ non − PP ⇔
vinkelsummen < 180o vha. Legendres resultat33, (Q2,1,2,1, R2,1,2,1). Herefter præ-

33 Hvilket er π(p) < 90o.
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senteres Lobachevskis sætning 23, (Q2,1,3, R2,1,3), og det er nu nødvendigt at
definere vinkeldefekt, (Q2,1,3,1, R2,1,3,1), og en sætning om summen af vinkel-
defekter vises, (Q2,1,3,1,1, R2,1,3,1,1). Dette fører til selve beviset for sætning 23,
(Q2,1,3,2, R2,1,3,2), og Pachs aksiom anvendes, (Q2,1,3,2,1, R2,1,3,2,1).
I forlængelse af dette sidste afsnit laves en afrunding, der opsummere især om-
kring parallel postulatet og Lobachevskis ikke-euklidiske geometri, (Q2,2, R2,2).
Desuden perspektiveres til sfærisk geometri som eksempel p̊a en anden geometri.

Projektet er primært af Type1 og Type2, men har ogs̊a enkelte monofaglige prak-
seologier som (Q2,1,3,2, R2,1,3,2), der et bevis og en ren matematisk prakseologi, og
(Q3,2, R3,2), der handler om Alexander den Stores bedrifter og betydning for sam-
fundet i det Ptolemæiske rige, og er en ren historiefaglig prakseologi.
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A.9 Projekt 14: Græsk matematik – Arkimedes

Problemformulering
Projektet har Matematik A som hovedfag og Historie A er det inddragene fag.
Omr̊adet er græsk matematik med fokus p̊a Archimedes, Q0, og figur 56 viser
problemformuleringens opbygning.
Spørgsmålene, der stilles i problemformuleringen ser ud som følgende:

 
Q0 

Q1  Q2  Q3 

Q0 

Q2,1 

Q2,3,1 

Q2,3 Q2,2 

Fig. 56: Diagram over problemformuleringens struktur i projekt nr. 14

Q0: Redegør for Archimedes’ matematiske og historiske bedrifter34.
Q1: Gør kort rede for Archimedes og den 2. puniske krig.
Q2: Gør kort rede for Archimedes matematiske arbejde.
Q2,1: ... sammenholdt med den græske videnskabelige tankemåde.
Q2,2: Kom herunder ind p̊a den rolle Archimedes brug af figurer spiller.
Q2,3: Redegør for Archimedes cylindersnit.
Q2,3,1: ... og perspektiver til moderne metoder til bestemmelse af et cylinderseg-
ment. Tag udgangspunkt i vedlagte bilag.
Q3: Vurder betydningen af de nye opdagelser i analysen af indholdet af Codex C
set i forhold til omskrivningen af matematikhistorien.
Det skal her bemærkes, at spørgsm̊al Q3, er et meget svært spørgsmål, der kræ-

34 Dette er en overskrift jeg har sat ind, da problemformuleringen alene spørg ind til Archi-
medes og ikke græsk matematik generelt.
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ver et indg̊aende kendskab til matematikkens historie, og viden om, hvad man
gennem tiderne har lagt i de gamle grækeres arbejde og forhold til uendelig små
størrelser. Spørgsmålet kunne måske lige frem siges at være udgangspunktet for et
bachelorprojekt eller reelt videnskabeligt arbejde. Man må derfor formode at læ-
reren har haft et bestemt svar i tankerne, da vedkommende stillede spørgsmålet.
Måske ønskes der en beskrivelse af den debat Codex C har skabt blandt mate-
matikhistorikere, og kildens betydning for nutidens opfattelse af grækernes viden
og formåen.

A priori analyse
P̊a figur 57 ser man resultatet af min a priori analyse. I forhold til Q1, der er
historiefagets spørgsm̊al, er der givet en enkelt afledt spørgsmålsstreng, der igen
knytter sig til matematikkens historie. Uddybende spørgsm̊al til den anden pu-
niske krig vil jeg overlade til historikerne.
De spørgsmål der stilles er følgende:

 
Q0 

Q1  Q2  Q3 

Q0 

Q2,1 

Q2,3,1 

Q2,3 Q2,2 

Q1,1,1 

Q1,1 

Q2,2,1  Q3,1,1 

Q3,1 

Q2,3,2 

Q3,2 

Q2,3,2,2 Q2,3,2,1 

Q2,1,2 Q2,1,1 

Q2,2,1,2 Q2,2,1,1 

Q2,3,3 

Fig. 57: Diagram over a priori analysen for projekt nr. 14

Q1: Gør kort rede for Archimedes og den 2. puniske krig.
Q1,1: Redegør for hærchefen Marcellus belejring og invasion af Sirakus.
Q1,1,1: Hvad skete der med Archimedes i forbindelse med invasionen?
Q2: Gør kort rede for Archimedes matematiske arbejde.
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Q2,1: ... sammenholdt med den græske videnskabelige tankemåde.
Q2,1,1: Redegør for Eudoxes exhautionsmetode og dens udbredelse blandt græske
matematikere.
Q2,1,2: Redegør for de græske matematikeres forhold til ’indivisibler’.
Q2,2: Kom herunder ind p̊a den rolle Archimedes brug af figurer spiller.
Q2,2,1: Giv eksempler p̊a Archimedes’ matematiske modellering af fysiske proble-
mer.
Q2,2,1,1: Giv eksempler p̊a dettes samspil med Archimedes’ kvantitative resultater.
Q2,2,1,2: Beskriv Archimedes opfattelse af hhv. argumenter og beviser.
Q2,3: Redegør for Archimedes cylindersnit.
Q2,3,1: ... og perspektiver til moderne metoder til bestemmelse af et cylinderseg-
ment. Tag udgangspunkt i vedlagte bilag.
Q2,3,2: Gengiv nogle af Archimedes resultater om cylindersnit fra værket On the
meassure of the circle.
Q2,3,2,1: Formuler og bevis proposition 1 om cirklens areal.
Q2,3,2,2: Formuler og bevis proposition 3 om forholdet mellem cirklens omkreds
og diameter.
Q2,3,3: Hvordan opfatter og forholder Archimedes sig til cylinderens volumen?
Q3: Vurder betydningen af de nye opdagelser i analysen af indholdet af Codex C
set i forhold til omskrivningen af matematikhistorien.
Q3,1: Beskriv kort indholdet af Metoden.
Q3,1,1: Redegør for Johan Ludvig Heibergs arbejde med værket i starten af 1900-
tallet.
Q3,1,2: Hvilke nye resultater fandt man da værket igen dukkede op i 1998?

Analyse
Figur 58 viser elevens besvarelse. De enkelte spørgsmål og svar, som eleven giver,
ser ud p̊a følgende måde:
(Q4, R4): Først redegøres der for Archimedes liv og præstationer, hvilket gøres
gennem (Q4,1, R4,1); der er en redegørelse for hvilke kilder siger hvad om Archi-
medes person og liv samt, (Q4,1, R4,1), der omhandler hvilken type matematiker
Archimedes var.
(Q1, R1): Der gøres kort rede for Archimedes og den 2. puniske krig. Dette sker
ved en kort redegørelse for optakten til krigen, (Q1,1, R1,1), herefter beskrives
Hannibals fremtog kort(Q1,2, R1,2), hvilket fik Sirakus over p̊a Kartagos side,
(Q1,2,1, R1,2,1), vendepunktet i krigen og Roms vej til sejren, (Q1,2,2, R1,2,2).
Dette fører til beskrivelsen af Sirakus belejring, (Q1,3, R1,3), Archimedes bidrag
til Sirakus modstand, (Q1,31, R1,3,1), og endeligt Roms erobring og Archimedes
død.
Der gøres kort rede for Archimedes matematiske arbejde, (Q2, R2), ved først at se
p̊a de gamle grækeres tilgang til videnskabelige beviser, (Q2,1, R2,1), og især ma-
tematikernes brug af diagrammer, (Q2,2, R2,2). Behandlingen af dette spørgsmål
sker ved først med et eksempel redegøre for vores problemer med at slutte fra
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Q0 

Q1  Q2  Q3 

Q0 

Q2,1 

Q2,3 

Q3,1  Q3,2 

Q4 

Q4,2 Q4,1  Q1,3 Q1,1  Q1,2  Q2,4  Q2,3,2 

Q1,2,1  Q1,3,2 Q1,2,2  Q1,3,1  Q2,2  Q2,4,1  Q2,4,2  Q2,3,2,1  Q3,1,1 Q2,3,2,2  Q2,3,1  Q3,1,2  Q3,2,1  Q3,2,2 

Q3,2,2,3 Q3,2,2,1  Q3,2,2,2 Q2,2,1  Q2,2,2 

Q2,2,1,1  Q2,2,2,1 

Fig. 58: Diagram over strukturen i elevens besvarelse

diagrammer, (Q2,2,1, R2,2,1), og vores nutidige metode karakteriseres som et billed-
ligt diagram, (Q2,2,1,1, R2,2,1,1). Derefter redegøres for de gamle grækeres brug af
diagrammer, (Q2,2,2, R2,2,2), der karakteriseres som skematiske (Q2,2,2,1, R2,2,2,1).
Endeligt behandles Archimedes argumentationsform, (Q2,4, R2,4), der dels handler
om indirekte beviser, (Q2,4,1, R2,4,1), og om potentiel uendelighed, (Q2,4,2, R2,4,2).
I redegørelsen for Archimedes cylindersnit, (Q2,3,2, R2,3,2), betragtes Metodens
sætning 14, (Q2,3,2, R2,3,2), og Archimedes bevis gennemg̊as vha. illustrationer
fra Cabri 3D, (Q2,3,2,1, R2,3,2,1). Der kommenteres p̊a, at midterste del af beviset
mangler, (Q2,3,2,2, R2,3,2,2), og endelig gennemg̊as beviset vha. moderne matema-
tiske begreber, (Q2,3,1, R2,3,1).
Som det sidste redegøres der for Palimpsestens historie, (Q3, R3), hvilket dels
gøres ved en kort gennemgang af Metodens historie, (Q3,1, R3,1), hvilken dels om-
handler Johan Ludvig Heibergs arbejde med værket, (Q3,1,1, R3,1,1), og dets senere
fremkomst ved en auktion i 1998, (Q3,1,2, R3,1,2).
Med ny analysemetoder analyseres den manglende del af sætning 14, (Q3,2, R3,2),
hvilket fører til en diskussion af potentiel uendelighed, (Q3,2,1, R3,2,1), og aktuel
uendelighed, (Q3,2,2, R3,2,2). Det sidste spørgsmål fører til en argumentation for, at
Archimedes havde styr p̊a uendelighedsnegrebet, (Q3,2,2,1, R3,2,2,1), havde begreb
om elemter af mængdelæren, (Q3,2,2,2, R3,2,2,2), og endelig moderne matematiske
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metoder som integral- og differentialregningen, (Q3,2,2,3, R3,2,2,3).
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B Projekt 1 – Elevbesvarelsen

P̊a de følgende sider ses elevbesvarelsen af projekt 1 omhandlende Fermats sidste
sætning og Sophie Germain.
Besvarelsen er anonymiseret, hvilket betyder, at der vil være sider med blanke
huller, hvor navne og tlf.nr. tidligere har været p̊aført.
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C Projekt 12 – Elevbesvarelsen

P̊a de følgende sider ses elevbesvarelsen af projekt 12 omhandlende Cubakrisen og
spilteori. De h̊andskrevne markeringer og bemærkninger, der fremg̊ar af besvarel-
sen har intet med analysen at gøre – de var p̊aført besvarelsen ved modtagelsen.
Besvarelsen er anonymiseret, hvilket betyder, at der vil være sider med blanke
huller, hvor navne og tlf.nr. tidligere har været p̊aført.






























































