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MATEMATIKHISTORIE 
SOM MÅL OG SOM 
MIDDEL 

Del 1 



Matematikhistorie som mål 

 Man kan have som selvstændig pointe at 
udvikle elevers historiske ’awareness’ 
◦ At matematikken ikke er a priori givet 
◦ At mennesker er involveret i fremkomsten af 

matematik 
◦ At matematik interagerer med kultur, 

samfund, andre akademiske discipliner og også 
den virkelige verden… 
◦ Osv. osv.  

 



Matematikhistorie som middel 

 At historie kan bruges som et redskab til 
at undervise i og lære matematik 
◦ Som et motiverende redskab for nogle (ikke 

alle!) elever 
◦ Som et kognitivt redskab, fx ved at tilbyde 

anderledes måder at introducere begreber, 
metoder, sætninger, beviser, mm. på 
◦ Snakken om historisk parallelisme, 

epistemologiske forhindringer, ’genetisk 
princip’, mv.  
 
 



OM EMPIRISKE 
STUDIER OG  
EVIDENS 

Del 2 



Identifikation af empiriske studier 
 Mængden af empiriske studier som be- eller afkræfter 

disse (og andre) påstande er ikke overvældende 
 

 I 2011 kunne jeg finde ca. 100 artikler som fremlagde 
mere eller mindre empirisk baserede resultater om 
brug af historie (Jankvist, 2012c) 
 

 Det er ikke meget taget i betragtning at HPM har 
eksisteret i 40 år 
 

 Hovedvægten har traditionelt været på historie som 
redskab – men flere studier af historie som mål er 
(sjovt nok) dukket op…  



Klassifikation af empiriske studier 
 Som motiverende redskab (og affekt) 
◦ 13 

 Som kognitivt redskab 
◦ 50+ 

 Historisk parallelisme mv. 
◦ 10 
 

 Som mål 
◦ 18+ 
 

 Emp. studier af mere overordnet karakter 
◦ 8 



En kommentar med på vejen 
 En ting som man uvilkårligt bemærker når man kigger på de 

empiriske studier – i særdeleshed de af lidt ældre dato – er 
fraværet af matematikdidaktiske frameworks, 
konstruktioner, teorier, mv. 
 

 Det må forventes at have – og have haft –en betydning for 
den manglende udbredelse af ideen blandt 
matematikdidaktikere i al almindelighed 
 

 Når man i den generelle matematikdidaktiske litteratur ser 
‘brug af historie’ så er det som oftest med henvisning til en 
form for historisk parallelisme…  
◦ (for hvilket det empiriske grundlag i virkeligheden synes specielt 

mangelfuldt!) 
◦ (se fx NCTM håndbøgerne…) 



EKSEMPLER PÅ NYERE 
EMPIRISKE FINDINGS FOR 
BRUG AF ORIGINAL-
KILDER 

Del 3 



Kjeldsen et al. 
 Meta-diskursive regler (Sfard, 2008)  
◦ historisk givne regler om ’rigtige’ kommunikative handlinger som 

former den matematiske diskurs, regler som styrer hvornår man 
skal gøre hvad og hvordan man skal gøre det,  og som er implicit 
tilstede i matematikerens diskursive handlinger 
 

◦ “[the learning of meta-discursive rules] is difficult, and as pointed out by Sfard, 
because of the contingency of meta-level rules, it is not likely that 
learners by themselves will begin a meta-level change. Such a change is most 
likely to happen when (or if) the learner experiences another (new) discourse 
that is governed by meta-rules other than those the learner so far has been 
regulated by.  An experience like that constitutes what Sfard (2008, p. 256) calls a 
commognitive conflict, which she defines as “a situation in which different 
discursants are acting according to different metarules”.  (Kjeldsen & Blomhøj, 
2012, s. 330)  
 

◦ Dette kan komme i stand gennem studiet af originalkilder, fx i 3. 
semesters basis- og videnskabsfagsprojekter på RUC!  

 
 



Kjeldsen et al. 
 KOMs otte matematikkompetencer (Niss & Jensen, 2002) 
◦ Et studenterprojekt om Bernoullis løsning af kædeligningen: 
◦ Nielsen, K. H. M., Nørby, S. M., Mosegaard, T., Skjoldager, S. I. M. & Zacho, C. 

M. (2005).  Fysikkens indflydelse på udvikling af differentialligninger og den 
efterfølgende teoriudvikling. 

 
◦ “The students’ problem solving skills were trained extensively in 

their work with Bernoulli’s text on the catenary... the students had to 
fill in all the ‘gaps’ in Bernoulli’s presentation in the course of which the 
students derived several intermediate results themselves. [...]  

◦ Their mathematical reasoning competency was developed, in 
particular through their struggle to clarify the apparent lack of rigor in 
Bernoulli’s way of arguing compared with modern standards. Bernoulli’s 
way of argumentation is not in accordance with what is considered 
‘proper’ or rigorous mathematical reasoning today. [...]  

◦ (Jankvist & Kjeldsen, 2011, pp. 843-844) 
 



Glaubitz 
 I sin PhD lavede Glaubitz en sammenligning af effekten af forskellige 

tilgange til brug af originalkilder på samme emne – løsning af 2. 
gradsligninger 
◦ den genetiske tilgang,  
◦ den hermeneutiske tilgang, og  
◦ en traditionel tilgang (ingen historie/ingen originalkilder) 

 
◦ Elever som blev undervist efter den genetiske tilgang – dvs. 

originalkilder fra forskellige stadier i historien om 2. gradsligninger: 
Ægyptisk papyrus, Babylonske tavler,  al-Khwarizmis metoder – klarede 
sig dårligere i en standard test om dette end de som blev undervist ved 
den traditionelle metode 

◦ Elever som blev undervist efter den hermeneutiske tilgang – dvs.  et 
mere stramt forløb baseret udelukkende på al-Khwarizmi, efter en 
traditionel introduktion til 2. gradsligninger – klarede sig signifikant 
bedre i samme test end begge de andre grupper og gav også mere 
positiv feedback på forløbet 

◦ (Glaubitz, 2010) 



NMSU og CSU projekterne 
 Pengelley og kollegaer har gennem årene fremvist adskillige 

kvalitative resultater (fx elevudsagn) på fordelene ved at undervise 
med originalkilder gennem såkaldt ’guided reading’ af disse på 
universitetskurser i USA (Barnett et al., 2011) 

 Og også undervisere/testere er positive: 
 

◦ “At a meeting in Las Cruces in April 2012, Deborah Kent, who has 
taught the abstract algebra course at Hillsdale College in Michigan using 
Barnett’s material, reported that her students after having gone through 
the work of Lagrange and Cauchy were much more inclined to accept 
the abstract constructs dealt with by Cayley, such as group 
isomorphism, the fundamental homomorphism theorem, etc. because 
these had been motivated in such a manner that they almost appeared 
as natural consequences of the work already carried out. Furthermore, 
this was not a onetime experience; Kent had experienced this on three 
different occasions when using the material.” 

◦  (Mosvold, Jakobsen & Jankvist, In press) 
 



Kort opsummering 
 Glaubitz 
◦ Tilgangen spiller i sig selv en afgørende rolle for læringsudbyttet – mere 

end vi måske havde forventet 
 

 Pengelley et al. 
◦ Blot at give de studerende de originale kilder fungerer ikke alene 
◦ ’Guided readings’ af originalkilder gør de studerende mere ’villige’ til 

acceptere abstrakte konstruktion som ’naturlige konsekvenser’ 
◦ Formentlig skyldes dette at begreberne og konstruktionerne ’motiveres’ 
 

 Kjeldsen et al. 
◦ I stedet for kun at tale om ’forståelse’ når historie anvendes som et 

redskab,  kan de otte matematikkompetencer måske udgøre en mere 
naturlig ramme for at evaluere fordelene ved brug af originalkilder 

◦ Originalkilder kan illustrere de (ellers ’tavse’) meta-diskursive regler i 
matematik og kan afføde ’commognitive conflicts’ (hvilket dog kræver 
en ikke-Whig tilgang til historien) 



Barbins Dépaysement 
 En overordnet ide om brugen af originalkilder og hvad de gør 

er Barbins dépaysement 
◦ det udfordrer ens opfattelse ved placere en på fremmed grund 
◦ eller at det flytter en i ’rum og tid’ 
 

 Man kan tænke på det som en ’proces’ (om man vil) 
◦ At blive placeret på ’fremmed grund’ qua læsning af en 

originalkilde 
◦ Kognitiv dissonans (Pengelley, 2011) grundet to forskellige 

matematiske diskurser, som følger forskellige meta-diskursive 
regler (Sfard, 2008) 

◦ Dette kan føre til ’dis-orientation’ (Pengelley, 2011),  som ofte er 
en forløber for ’re-orientation’ (Jahnke et al., 2000) 

◦ Hvilket igen kan være med til at udvikle multiple syn på et 
matematisk emne (Pengelley, 2011) 



TO ‘HAF’-FORLØB TIL 
GYMNASIET 

Del 4 



Sophia 
 ”… Og med hensyn til forløbene, synes jeg, 

selvom at det har været lidt tørt engang imellem, 
så synes jeg også, at det har været fint at få det 
historiske ind og læse originalteksterne og gøre 
det på den måde, som de gjorde, dem der fandt 
ud af tingene.” 

 ”Ja, hvorfor?” 
 ”For at få det på den lidt langsomme måde… At 

prøve at stå og tænke, hvad fanden sker der her. I 
stedet for bare at sidde og regne opgavesæt, som 
man gør i skolen. Prøve noget helt anderledes, 
som måske minder en lille smule om, hvad de selv 
har gjort.” (27. marts, 2012) 
 



Katharine 
 ” så kan jeg meget bedre lide, at det bare er det originale og 

man ligesom kommer ind i hovedet på folk og tænker: nå, det 
er sådan de har… Fordi hvis der er en anden, som forsøger 
at fortolke det, så synes jeg bare, at man føler, at de kan ikke 
finde ud af det originale, så vi tager det lige ned på et lidt 
’bedre’ plan, - hvor jeg føler, at man bliver mere udfordret i, 
at man læser det originale.  Du kommer sådan bedre ind i at 
føle, hvordan han [forfatteren] har sat det op, hvordan han 
har tænkt og sådan noget.  […] 

 Så det, synes jeg, var utrolig spændende på et eller andet 
punkt, for man følte også, at man lærte dem lidt mere 
personligt at kende og hvordan de ligesom udtrykker sig vha. 
matematikken og ligesom forklarer og sådan noget.  Det var 
også nogle ideer til, hvordan man selv kunne udtrykke sig 
med afleveringer og sådan noget matematisk og sådan noget.  
Det, synes jeg, var meget spændende.” (3. nov. , 2011) 



Overblik og dømmekraft 
 KOM-rapporten oppererer med tre 

2.ordenskompetencer kaldet overblik og 
dømmekraft, som er ”en type ’aktive 
indsigter’ vedrørende matematikkens 
karakter og rolle i verden” og matematikken 
som fagområde (Niss & Jensen, 2002, s. 66) 

 ”… disse indsigter udstyrer den, der 
besidder dem, med et sæt synsmåder, som 
giver overblik og dømmekraft over 
matematikkens forbindelse til forhold og 
tilskikkelser i natur, samfund og kultur” (s. 66) 



Tre typer overblik og dømmekraft 
1. Matematikkens faktiske anvendelse i andre fag- 

og praksisområder 
◦ ”den faktiske anvendelse af matematik til 

udenomsmatematiske formål” bl.a. ”bygningen og 
udnyttelsen af matematiske modeller” (s. 67) 

2. Matematikkens historiske udvikling, såvel internt 
som i samfundsmæssig belysning 
◦ ”det forhold at matematikken har udviklet sig i tid 

og rum, i kultur og samfund” (s. 68) 
3. Matematikkens karakter som fagområde 
◦ ”matematikken har sine egne karakteristika … 

nogle … tilfælles med andre fagområder, andre er 
den ret alene om” (s. 69) 
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Specielt om matematikhistorie 
  ”I den alment gymnasiale 

matematikundervisning skal 
eleverne erhverve et kendskab til 
den historiske udvikling inden for 
udvalgte dele af den matematik, 
der i øvrigt arbejdes med på det 
pågældende niveau. De centrale 
drivkræfter i den historiske 
udvikling skal diskuteres, herunder 
påvirkningen fra forskellige 
anvendelsesområder. Eleverne skal 
herigennem udvikle en viden om 
og en forståelse af, at 
matematikken er menneskeskabt 
og rent faktisk har gennemgået en 
historisk udvikling – og ikke blot 
er noget, der altid har været der 
eller pludselig er opstået ud af den 
blå luft.” (Niss & Jensen, 2002, s. 
268) 

  “Den form for overblik og 
dømmekraft, der her er tale om, 
må ikke forveksles med kendskab 
til ’matematikkens historie’ 
anskuet som et selvstændigt 
emne. Fokus er på selve det 
forhold, at matematikken har 
udviklet sig, i kulturelle og 
samfundsmæssigt betingede 
miljøer, og på de drivkræfter og 
mekanismer som er ansvarlige for 
denne udvikling. På den anden 
side er det oplagt, at hvis overblik 
og dømmekraft vedrørende 
denne udvikling skal have 
soliditet, må de hvile på konkrete 
matematikhistoriske eksempler.” 
(Niss & Jensen, 2002, s. 68, 
understregning tilføjet) 



’HAF’ og forskningsspørgsmål 
 En ide om at have tre dimensioner i ét og 

samme undervisningsforløb til gymnasiet 
◦ Historie 
◦ Anvendelse 
◦ Filosofi 
◦ da disse relaterer sig til de tre typer overblik 

og dømmekraft 
 Og så se: Hvorvidt og hvorledes sådanne 

forløb kan være med til at udvikle elevers 
overblik og dømmekraft? 
 



Designkriterier for forløb 
 I hvert forløb skulle der være en originalkilde 

for hver af de tre dimensioner 
◦ I dansk oversættelse 
 

 Læsningen af disse skulle basere sig på 
såkaldte guided readings 
◦ Jf. Pengelley og kollegaer 
 

 Forløbene skulle afsluttes med at eleverne 
skulle skrive essay-opgaver 
◦ En teknik som jeg før har anvendt… 



1. HAF-forløb 

Euler, 1736 
Solutio problematis ad geometrian situs 

pertinentis (Løsning af et problem 
omhandlende beliggenhedsgeometrien) 

 
Dijkstra, 1959 

A Note on Two Problems in Connexion with 
Graphs 

 
Hilbert, 1900 

Mathematische Probleme – Vortrag, gehalten auf 
dem internationalen Mathematiker-Kongress 
zu Paris 1900. 



Hilbert om matematiske problemer 
◦ ”Ganske sikkert udspringer de første og ældste problemer i enhver del af 

matematikken af erfaring og skyldes de eksterne fænomeners verden.” 
 

◦ ”Men i den senere udvikling af et matematisk område bliver den 
menneskelige forstand, opmuntret af løsningernes succes, bevidst om 
områdets uafhængighed. Det udvikles på baggrund af sig selv, ofte uden 
betragtelig indflydelse udefra, ved logiske forbindelser, generalisering, 
specialisering, ved at adskille og sammenholde ideer på fordelagtige måder, 
nye og frugtbare problemer, og fremstår så selv som den egentlige spørger.” 
 

◦ ”I mellemtiden, mens den rene tænknings skabende kraft arbejder, kommer 
den ydre verden igen i spil, påtvinger os nye spørgsmål fra praktisk erfaring, 
åbner nye områder af matematikken, og mens vi forsøger at erobre disse 
nye vidensområder for den rene tankevirksomheds kongerige, finder vi ofte 
svar på gamle uløste problemer og avancerer således succesfuldt på samme 
tid de gamle teorier.” 
 

◦ (Hilbert,  1900,  egen oversættelse) 
 



Grafteori: fremkomst og anvendelse 
 Groft sagt siger Hilbert, at matematisk udvikling 

ofte anspores af et ekstra-matematisk problem, 
som så bliver matematiseret i en sådan grad at 
det kan være svært at genkende mere 
 

 År senere, når det måske endda har udviklet sig til 
en matematisk disciplin, kan det forekomme at 
denne muliggør løsningen af et nyt ekstra-
matematisk problem  
 

 I nogen grad illustrerer grafteoriens fremkomst 
og senere anvendelse dette 
 



Euler og Königsberg-bro-problemet 

 Königsberg borgerne undrede sig over, hvorvidt man kunne gå en tur i 
byen hvor man krydsede hver af dens 7 broer en og kun en gang 

 Euler generaliserer dette problem i en sådan grad at løsning falder ud 
som et mindre korrollar: 

 
◦ Er der flere end to områder, hvortil der fører et ulige antal broer, da kan det 

med sikkerhed fastslås, at den ønskede gennemkrydsning ikke kan foretages. 
◦ Er der imidlertid netop to områder, hvortil der fører et ulige antal broer, da 

vil gennemkrydsningen kunne foretages, når blot ruten begynder i det ene af 
disse områder. 

◦ Er der sluttelig intet område, hvortil der fører et ulige antal broer, da vil den 
forlangte gennemkrydsning kunne foretages, ligegyldigt i hvilket område 
ruten tager sin begyndelse.  

◦ (Euler, 1736,  oversættelse af Wolff, 1967) 
 



Dijkstras korteste-vej-algoritme 
 Da Dijkstra lavede sin algoritme var grafteorien en 

veludviklet disciplin 
 

◦ ”Vi betragter n punkter (knuder) for hvilke nogle eller alle 
par er forbundet med en kant; længden af hver kant er 
givet. Vi begrænser os til det tilfælde, hvor der findes 
mindst en vej imellem to vilkårlige knuder.  Vi betragter nu 
to problemer. 

◦ Problem 1. Konstruér træet med den samlede mindste 
længde imellem de n knuder. (Et træ er en graf med én og 
kun én vej imellem to vilkårlige knuder.) 

◦ Problem 2. Find en vej af samlet minimum længde mellem 
to givne knuder P og Q [i en sammenhængende graf]. 

◦ (Dijkstra, 1959, egen oversættelse) 
 



Eksempel på essay-opgave 
 For at eleverne skulle blive bragt til at se den tidligere 

omtalte sammenhæng: 
 

a. Gransk Hilberts foredrag nøje og identificer de kriterier 
han opstiller for hvad et godt matematisk problem er.  

b. I hvilken grad (og hvordan) opfylder Königsberg-
problemet, korteste-vej-problemet og problemet med 
det mindste udspændende træ Hilberts kriterier? 

c. Hvad siger Hilbert i sit foredrag om udviklingen af 
matematikken generelt?  

d. Når vi ser på begyndelsen af grafteori (i form af Eulers 
1736-artikel) og dets moderne anvendelse til 
bestemmelse af korteste vej og mindste udspændende 
træer, hvordan stemmer dette så overens med Hilberts 
beskrivelse af matematikkens udvikling? 



Eksempel på elev-essay (HAF 1) 
 ”Königsberg-problemet: 

◦ Problemet er nemt at forstå, kan man ved at bruge hver bro en gang og kun en gang 
lave en vej hvor alle broer bruges. At finde løsningen var ikke nemt, men på ingen måde 
umuligt, løsningen givet er forståelig af alle med nogen grad af matematisk forståelse, 
selvom løsningen ikke var mulig. Ud af løsningen på dette problem blev der åbnet op 
for nye sider af matematikken hvilket gav os en bredere horisont. Dette problem 
indeholder altså alle Hilberts kriterier, og det er derfor et godt matematisk problem. 

 Korteste vej problemet: 
◦ Igen er problemet nemt at forstå, vi skal nemlig bare finde den korteste vej. At finde 

løsningen var igen svært men ikke umulig og det er muligt at fastslå korrektheden. 
Løsningen på dette problem er noget, som kan bruges mange forskellige steder i dag 
og gav os også en bredere horisont. Det er meget vigtigt at kunne udregne den 
korteste vej og er derfor meget vigtigt den dag i dag. Igen kan vi fastslå korrektheden 
af løsningen og det opfylder alle Hilberts kriterier om et godt matematisk problem. 

 Mindste udspændende træ 
◦ Ligesom med de andre problemer er dette igen let forståeligt, vi skal finde det mindste 

udspændende træ vha en algoritme. Løsningen var igen ikke nem, men samtidig var den 
mulig. Løsningen på dette problem kan igen bruges til mange ting, som f.eks. 
kobberledninger, det har desuden givet os en større forståelse indenfor grafteori og 
opfylder derfor også alle kriterier, som Hilbert opsætter.” (Gruppe 3) 



2. HAF-forløb 
Boole, 1854 
An Investigation of the Laws of Thought on 

which are founded the Mathematical Theories 
of Logic and Probability 
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Shannon, 1938 
A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits 

Hamming, 1980 
The Unreasonable Effectiveness of 
Mathematics 



Matematikkens urimelige effektivitet 
◦ ”I løbet af mine tredive år som praktiserende matematiker inden for 

industrien har jeg ofte undret mig over de forudsigelser som jeg 
gjorde. På baggrund af den matematik som jeg lavede på mit kontor, 
forudsagde jeg med overbevisning (overfor andre i det mindste) 
fremtidige begivenheder – hvis man gør sådan og sådan, vil man se 
dette og hint – og i de fleste tilfælde havde jeg ret. Hvordan kunne 
fænomenet vide, hvad jeg havde forudsagt (baseret på 
menneskegjort matematik), således at det kunne bakke op om mine 
forudsigelser?  
 

◦ Det er latterligt at forestille sig, at det er sådan tingene foregår. Nej, 
matematikken leverer, på en eller anden vis, en pålidelig model for 
mange af de ting der sker i universet. Og siden jeg kun er i stand til 
at udføre forholdsvist simpel matematik, hvordan kan det så være at 
simpel matematik er tilstrækkeligt til at forudsige så meget?” 
 

◦ (Hamming, 1980, egen oversættelse) 



Boolesk algebra 
 Boole introducerer en ny algebra ved at forklare brugen af ’tegn’ 

som repræsenterende ’klasser’ og ved at definere et system af 
symboler (+, -, x, 0, 1) som repræsenterende operationerne på 
disse tegn,  samt ved at udlede basale love som disse operationer 
må følge 
 

 Boole sammenligner løbende sin nye algebra med standard 
aritmetisk algebra, hvor en af de centrale forskelle er at Boole har 
◦ xx = x (eller x2 = x),  da “At sige »god, god« om en eller anden genstand 

er, selv om det er en besværlig og unyttig pleonasme, det samme som at 
sige »god«.  Således er »gode, gode« mænd ensbetydende med »gode« 
mænd.” (Boole, 1854, egen oversættelse) 

 
 Da dette må føre til at x enten er 0 eller 1, drager Boole 

konsekvensen ved at udlede en algebra, hvor symbolerne x, y, z, osv. 
alene kan antage værdierne 0 og 1.  
 

 (For flere detaljer, se materialet til forløbet)  
 



Shannon kredsløb 
 Som studerende ved MIT får Shannon ideen til at beskrive 

elektriske kredsløb vha. den nu veludviklede (f.eks. af 
Huntington) Booleske algebra 
 

 Ved at anvende et sæt postulater fra Boolesk algebra 
◦ 0· 0 = 0;  1+1 = 1;  1+0 = 0+1 = 1;  0· 1 = 1· 0 = 0;  0+0 = 0;  og 

1· 1 = 1  
 og ved at fortolke disse i termer af kredsløb  
◦ 0· 0 = 0 betyder: et lukket kredsløb i parallel med et lukket 

kredsløb er et lukket kredsløb,  
◦ 1+1 = 1 betyder: et åbent kredsløb i serie med et åbent 

kredsløb er et åbent kredsløb 
 

 Shannon var i stand til at udlede et antal teoremer som 
kunne bruges til at simplificere elektriske kredsløb 



Og det er rimelig cool! 
 For et givet kredsløb a-b, definerer Shannon en såkaldt hindrance 

function Xab til at være 1, hvis a-b er åben og 0 hvis lukket  
 F.eks., har figuren til venste funktionen  

     Xab = W +W’(X+Y)+(X+Z)·(S+W’+Z)·(Z’+Y+S’V),  
    hvor + angiver serie, · parallel og W’ er negationen af W  
 Ved brug af sine teoremer kan Shannon nu omskrive udtrykket 

for Xab  og reducere det til  
 Xab = W+X+Y+ZS’V, 

 kredsløbet til højre  
 (for de præcise reduktioner, se materialet) 

 



Eksempel på essay-opgave 
a. Hvad vil det ifølge Hamming sige, at et stykke’ matematik er 

effektivt? 
b. Lav en sammenligning af den relative effektivitet af henholdsvis 

Booles og Shannons arbejder (systemer), hvor I skelner imellem 
effektivitet i termer af filosofi og effektivitet i termer af 
anvendelse. 

c. Baseret på jeres svar til spørgsmål a og b ovenfor, diskuter 
forskellige typer af ‘matematikkens effektivitet’. Giv eksempler fra 
de to cases (Boole og Shannon) som del af jeres argumentation. 

d. Opsummer og rekapituler hvad Hamming mener med titlen på 
sin artikel ‘matematikkens urimelige effektivitet’, og herunder 
hvorfor den er at betragte som ‘urimelig’. 

e.  Anser I Booles introduktion og Shannons anvendelse af ideen 
om en algebra kun opererende på elementerne 0 og 1 samt den 
matematiske beskrivelse af ‘og’ og ‘eller’ som et eksempel på 
denne af Hamming beskrevne ‘matematikkens urimelige 
effektivitet’? Argumenter for jeres holdning og synspunkter med 
udgangspunkt i de tre læste tekster. 



Eksempel på elev-essay (HAF 2) 
 ”Ifølge Hamming er et stykke matematik effektivt når det kan beskrive og forudsige 

naturfænomener. Han mener at matematikken er forunderlig på den måde at den stort set 
uden at lave forsøg, kan beskrive naturen som den er med relativt simple formler og 
udtryk.  […] 

 Der er stor forskel på filosofisk effektivt og anvendelig effektivitet, på den måde at de i 
deres grundlag er forskellige. Den filosofiske effektivitet vi ser hos Boole er knyttet til 
tankerne og filosofien bag matematikken og kan sige en del om hvordan vi forstår og 
begrænser matematikken med axiomer, for eksempel når Boole gør til et axiom at x enten 
skal være 1 eller 0. Han konkluderer på baggrund af filosofien, noget om matematikkens 
tankegang og metode. Shannon derimod anvender, på baggrund af Booles filosofiske 
effektivitet, en metode der fører til hans egen anvendelige effektivitet på den måde at han 
overfører teorierne til det virkelige liv hvor han samtidig efterprøver dem og på den måde 
får en vurdering af sin effektivitet. Dette ses blandt andet i det system han har indført i sin 
artikel, hvorpå hans teoremer er anvendt.  […] 

 Ja vi anser Booles introduktion og Shannons anvendelse som værende eksempler på 
matematikkens urimelig effektivitet idet Bools viser at matematikken kan forklare sprogets 
opbygning samt at man direkte kan oversætte sproget til matematik. Herudover viser 
Shannon, ved hjælp af Booles introduktion et elementerne 0 og 1 kan overføres på et 
kredsløb og hermed finde det mest simple. Disse to eksempler er uden for det man 
alment betegner som matematikkens hovedfelt og burde ifølge Hamming tankegang være 
bygget af mere komplekse systemer – men da dette ikke er tilfældet er det naturligt, efter 
Hammings tankegang at kalde matematikken urimelig.” (Gruppe 2) 



Matematikforestillinger og -syn 
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 Jf. overblik og dømmekraft som ‘synsmåder’, relaterer det sig 
også til diskussionen om elevers matematikforestillinger 
(beliefs) 

 Matematikforestillinger regnes gerne for at være noget svære 
at ændre, specielt over kort tid, da de oftest er meget 
rodfæstede 

 Og ikke-evidensbaserede forestillinger er så godt som 
umulige at rokke ved 

 Det ligger altså muligvis uden for rammerne af et sådant 2 
årigt studie som dette 

 Men vi kan i stedet sige, at eventuelle observerede 
udviklinger og ændringer forekommer i elevernes ‘syn’ eller 
‘synsmåder’, hvis vi tænker på – og definerer: 
 
◦ views to be something less persistent than beliefs, but with the 

potential to develop into beliefs at a later point in time (Jankvist, 
2009)  



Parametre  
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 Besiddelse og udvikling af overblik og dømmekraft 
blev ‘målt’ på baggrund af følgende tre parametre: 

 
1. stigning i konsistens imellem en elevs relaterede 

forestillinger/syn 
2. graden til hvilken en elev forsøgte at begrunde sine 

forestillinger og syn, og 
3. mængden af eksemplifikationer givet for at 

understøtte de forestillinger og syn som en elev 
besidder, altså at disse forekommer evidens- eller 
vidensbaserede   

 
◦ Det er klart at en elevs faktiske viden kommer i spil 

også som en del af overblik og dømmekraft 



Et case-studie af Larry 
 17 ud af 26 blev interviewet 
 Alle fik det samme spørgeskema tre gange i 

løbet af de 2 år 
 En håndfuld spørgsmål omhandlede 

’opdagelse vs. opfindelse’ 
 Studiet af Larry illustrerer: 
◦ Konsistens ift. relaterede spørgsmål indenfor en 

interview-session 
◦ Begrundelse vha. eksemplificering, i nogen 

grad også relaterende til hans viden fra HAF-
forløbene (og andre steder fra) 
 

 



Larry om Boolesk algebra 
 ”Og du siger nu om Boolesk algebra, at det, mener du, er 

opfundet.” 
 ”Ja.” 
 ”Fordi vi selv definerer symbolerne.” 
 ”Ja, vi definerer selv. Det er jo.. Vi tager jo en tankegang og så 

omsætter vi den til matematikken.  Altså omsætter, at det her 
betyder det og det her betyder det, så det er ikke… Altså 
det kan godt være, at måden at tænke på måske har været 
der, men vi opfinder en måde at skrive det på i matematikken.  
Ja, tror ikke, at jeg kan sige det bedre.” 

 ”Nej, okay. Du siger også i spørgsmål 26, om Boolesk algebra 
og klasser osv. er menneskelige konstruktioner og det 
hænger selvfølgelig sammen med det. Men tænker du 
generelt for matematikken, at den er noget, som vi opfinder 
eller kan der også være ting i matematikken, som vi 
opdager?” 



Larry om Eulers identitet 
 ”Øhm… Der kan være sammenhænge i 

matematikken, som vi opdager.  Fx den der ligning 
med Eulers tal opløftet i pi gange i minus eller plus én 
lig nul eller noget i den stil, bla bla [eiπ + 1 = 0]. Det er 
jo nogle sammenhænge, som vi ikke selv har lavet. Det 
er jo en masse uafhængige ting, som vi har fundet, 
som så passer sammen og viser en meget smuk 
sammenhæng.” […] 

 ”Den, synes jeg, er et meget godt eksempel på, at der 
er noget, som vi bare opdager. Så vidt jeg ved, så 
havde de ikke nogen større sammenhæng, men at de 
stadig passer sammen på den måde, det viser jo 
ligesom at… At der må ligesom være… Vi må have 
gjort noget rigtigt lige meget hvad. Så… Synes jeg.” 



Larry om grafteori 
 ”Ja?” 
 ”Altså mht. opfinder eller opdaget i matematikken, så 

synes jeg… Så synes jeg, at der er nogle ting, som er 
opfundet og nogle, som er opdaget. Det vil jeg vove at 
påstå.” 

 ”Ja. Kan du give nogle eksempler?” 
 ”Øhm… Jamen fx med vores måde her… Eller bare i 

grafteorien at omsætte broer til tal og en måde at 
skrive det op på.  Det er noget, vi selv har lavet, mens 
at ting som… hvad er et godt eksempel… Ting som 
pi er noget vi har opdaget.” […] 

 ”Det er en sammenhæng, som vi har opdaget?” 
 ”Ja, det vil jeg sige.” 

 



Larry om tallet π  
 ”Okay.  Kan man sige noget om, kommer noget før noget 

andet? Kommer opdagelse før opfindelse eller opfindelse før 
opdagelse?” 

 ”I de fleste tilfælde der må… øhm… Ikke nødvendigvis… 
Med pi fx der vil jeg tro, at en eller anden form for opdagelse 
kommer før opfindelse, fordi at det er… Hvis vi nu siger, at vi 
har opfundet, at vi sætter en cirkel til 360 grader, men når vi 
udregner pi, så bruger vi jo ikke nødvendigvis, så bruger vi 
ikke noget, som vi selv sætter på, så bruger vi ikke noget, vi 
selv siger. Altså så bruger vi ikke 360 grader, så vidt jeg husker. 
[…] 

 ”Så det er jo… Det er jo forskellig indenfor forskellige 
steder af matematikken, men fx med pi så tror jeg, at vi 
opdagede, at der må være en eller anden sammenhæng først 
også derefter har vi så bygget videre på det. Men altså det 
hænger jo meget sammen, at når vi vælger et eller andet, så 
kommer vi meget hurtigt til nogen andre opdagelser 
derefter.” 



Så hvad var vi vidner til? 
 Larry argumenterer (konsistent) for en 

kombination af opfindelse og opdagelse 
◦ Det vigtige er ikke om han synes det ene eller det 

andet… 
 Vi så hvordan hans forestillinger om dette var 

baseret på evidens og på matematisk viden 
◦ Matematiske cases fra HAF-forløbene blev brugt som 

eksempler på opfindelse 
◦ Eulers identitet (eiπ + 1 = 0) udgjorde et eksempel på 

opdagelse 
◦ Og hans viden om forholdet mellem pi og de 360 

grader i en cirkel blev brugt som eksempel på at 
opfindelse og opdagelse ikke nødvendigvis går forud 
for hinanden 

 



HAF – nogle specifikke resultater 

 Baseret på det foregående synes det fair 
at sige, at Larry i nogen grad besidder 
overblik og dømmekraft 

 Ved at kigge på tidligere spørgeskemaer 
og interviews ses at hans overblik og 
dømmekraft har udviklet sig over de 2 år 

 Larry benyttede sig i nogen grad af cases 
fra HAF-forløbene som evidens i sin 
argumentation 
 
 



FREMTIDIGT 
POTENTIALE 

Del 5 



Kan historie bruges til mere? 

 Når der diskuteres brug af historie – 
herunder studiet af originalkilder – så 
handler det oftest om 
1. Tilegnelse af matematiske begreber, 

metoder, osv. – altså i-matematikken 
2. Udvikling af historisk ’awareness’, overblik 

og dømmekraft, osv. – altså om-
matematikken 

 Men den kan bruges til mere end det! 



Tværfaglighed 

 Man kan argumentere for at den 
tværfaglige dimension, specielt i gymnasiet, 
undertiden kan forekomme lidt 
’påklistret’ for eleverne… 

 Men matematikkens historie, og dens 
kilder, byder på en række autentiske 
cases, hvor 



Overgangsproblematikken 

 Brug af originalkilder på gymnasieniveau 
kan give eleverne et mere realistisk 
billede af hvad matematik er som fag, 
hvordan det udøves, mm. 

 Samtidig kan brug af velvalgte 
originalkilder på introduktionskurserne på 
universitet måske tilbyde en ’blødere’ 
indgang til faget når man kommer direkte 
fra gymnasiet… 



Rekruttering til STEM 
1. Angående de to undervisningsforløb, som vi har været igennem, 

har disse to forløb givet dig et anderledes syn på hvad matematik 
er, hvordan det bliver til og hvad det bruges til? Hvis ja, forklar 
hvordan og på hvilken måde. Hvis nej, hvorfor ikke?  

◦ Har at gøre med deres matematikforestillinger og –syn… 
 

2. Har de to forløb givet dig lyst til eller mod på at læse/beskæftige 
dig med matematik (og/eller naturvidenskab) efter gymnasiet? 
Hvis ja, hvorfor og hvordan? Hvis nej, hvorfor ikke?  
 

3. Hvad enten du svarede ’ja’ eller ’nej’ til det ovenstående 
spørgsmål (2), mener du da at de to forløb har medvirket til at 
du har kunnet enten tilvælge eller fravælge matematik (og/eller 
naturvidenskab) som del af din videregående uddannelse på et 
mere oplyst grundlag? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor ikke? 

◦ Har også at gøre med hvorvidt studiet af originalkilder ’tiltrækker’ 
eller ’frastøder’… 



En tabel med resultater 

 24 elever besvarede spørgeskemaet 
 16 af disse blev efterfølgende interviewet 

Kombination Spg. + Int. Spg. kun Total 

Spg. 1 Spg. 2 Spg. 3 16 elever: 8 elever: 24 elever: 

Ja Ja Ja 6 0 6 

Ja Nej Ja 7 1 8 

Nej Nej Ja 2 0 2 

Ja Ja Nej 0 1 1 

Ja Nej Nej 1 5 6 

Nej Nej Nej 0 1 1 



Findings 
 21 af eleverne (88%) var enige i at HAF-forløbene 

havde udstyret dem med et anderledes syn på hvad 
matematik er, hvordan det bliver til, og hvad det kan 
bruges til (spg. 1) 

 7 elever (29%) var enige i at HAF-forløbene havde 
givet dem (mere) lyst til at studere matematik eller 
naturvidenskab som del af fremtidige studier 
◦ Ud af disse 7 elever havde 4 på forhånd besluttet sig for en 

uddannelse inden for STEM,  men de resterede 3 kan 
karakteriseres som mulige ’win overs’ 

 16 elever (67%) var enige i at HAF-forløbene havde 
givet dem et bedre udgangspunkt for at vælge 
matematik og/eller naturvidenskab enten til eller fra 
som del af deres fremtidige studier 



Nikita 
 ”Ja… Jeg synes lidt, at jeg måske har fået større grund til at vælge det til, 

end jeg havde i starten, for vi har set det fra flere forskellige aspekter pga. 
de her forløb end vi har haft hidtil, hvis jeg bare havde skullet sidde og 
arbejde med matematikbogen og på den måde så ville mit svar helt klart 
være nej, tror jeg.” 

 ”Hmm..” 
 ”Fordi det er blevet meget ensformig og meget det samme, men hvor vi 

ved de her to forløb også har kunnet tænke lidt anderledes og se på det 
med andre øjne og med… Ja, se sammenhængene på en større måde end vi 
har fået tingene givet… Så jeg har personligt opdaget, at der er mere i 
matematikken end, hvad der står i bogen.” 

 ”Uhm.  Er der noget ved de her forløb, der decideret – det er måske så 
voldsomt – men der har overrasket dig?” 

 ”Tror lidt, at det har overrasket mig, at der har siddet en eller anden gut og 
så har han så arbejdet på det og så er han kommet frem til det, for jeg har 
ikke rigtig tænkt på matematikken før det end som andet, end den var der 
bare og vi havde de og de ting, som vi kunne benytte os af.  Jeg har aldrig 
rigtig skænket det en tanke, at der er en, der har siddet og arbejdet på det 
og kommet frem til, at man kan benytte det i visse sammenhæng… Sådan 
har jeg aldrig rigtig tænkt på det, kun tænkt på, at vi har det her i bøgerne 
og sådan er det bare givet.” (29. marts, 2012) 



Udlægning af findings 
 At brug af historie og originalkilder kan 

ændre elevers matematiksyn var vi klar over 
- det ’nye’ her er antydningen af en direkte 
sammenhænge mellem et positivt svar til Spg. 
1 og et positivt svar til Spg. 3 
 

 Det vigtige er heller ikke nødvendigvis at vi 
med sådanne forløb kan ’vinde’ nogle elever 
til STEM, men at de som ’vindes’ bliver det 
på et mere oplyst grundlag 
◦ Det er selvfølgelig lige så vigtigt, at de som 

fravælger STEM gør det på et oplyst grundlag… 
 
 
 



Fastholdelsesproblematikken 

 Det er klart at det foregående også 
relaterer sig til problematikken om 
fastholdelse 

 En af de ting som originalkilder (og 
historie) kan er at give kontekst til den 
abstrakte matematik som (STEM) 
universitetsstuderende skal igennem 

 Herunder også ved at illustrere 
anvendelsen af matematik… 



Christopher 
 ”Altså man kan sige, at det der gav mig lidt, det 

var også alt den filosofi, der ligge bag, men også 
den måde det har udviklet sig på…  At det har 
udviklet sig på at beskrive én ting…  At fx det 
med Boole har beskrevet én ting og så kunne 
Shannon se, okay, jeg kan bruge den til en anden 
ting og så beskrive det til noget andet. Den 
sammenhæng mellem, at det er to vidt forskellige 
ting de beskriver, at det så kan bruges på det 
samme… Altså, at dén matematik kan bruges på 
alt muligt… At matematikken kan bruges ét sted, 
men at det samme matematik kan bruges et andet 
sted, sådan at der er den sammenhæng mellem 
vidt forskellige ting.” (29. marts, 2012) 



Sidste slide… 

 Jeg siger ikke, at brug af matematikhistorie 
og originalkilder kan løse alle vores 
problemer 
 

 Men at brug af matematikhistorie og 
originalkilder måske kan bidrage til 
løsningen af flere – og andre typer af – 
problemer end vi normalt går rundt og 
forestiller os 
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SPØRGSMÅL? 
Tak for jeres opmærksomhed! 
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