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Del I
Hvis dannelse er svaret, hvad er så problemet?

CNN, 12. marts 2017

https://goo.gl/XidCQl
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Matematisk dannelse: Hvorfor nu det?
Matematisk (og naturvidenskabelig) dannelse har politisk bevågenhed
Men er dannelse noget man besidder/har (viden, færdigheder) eller
noget man udøver/er (kompetencer, identitet)?
Herunder: Hvilken rolle spiller (faglig) viden (fx i delvis modsætning til
meta-viden om faget)? Sml. med “matematik er dannende”.
Matematisk og naturvidenskabelig dannelse: hvorfor?
1

2

3

Lærebøger giver billede af videnskab som absolut og indiskutabel
(positivisme, ready-made-science)
Aviser giver billede af videnskabens (totale) usikkerhed (“alternative
facts”) og realtivistisk (post-moderne, science-in-the-making)
Konflikten mellem de ekstreme positioner nødvendiggør en reflekteret
mellemposition (dannelse): Hvad ved man? Hvordan ved man det? Hvor
sikker er den viden? Hvem kan man stole (mest) på om den viden?
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Del II
Hvad er matematisk dannelse overhovedet? En
første approksimation

Naturvidenskabelig dannelse
Det naturvidenskabeligt dannede menneske:
har naturvidenskabelig viden i bred forstand: både viden om indhold og
færdighed i metoder.
har en fornemmelse for naturvidenskabernes historie: forståelse for, at
viden ikke er en statisk størrelse, men at den udvikles løbende og
bidrager til den samfundsmæssige, kulturelle og teknologiske udvikling.
er kritisk: kender naturfagenes begrænsninger og muligheder og kan
derfor se fagene i forhold til andre fagområder.
har selvforståelse: forholder sig til hvilken rolle man spiller i verden og
hvordan den verden, man er del af, har betydning for hvem man er.
forholder sig personligt: tænker på naturvidenskab som vedkommende
og relevant.
udvikler sig som menneske: bruger naturvidenskabelige fag til at
udvide sin horisont med, til at tage stilling og danne meninger med, og
i sidste ende til at sikre at man kan agere med myndighed.
J. Dolin, L. B. Jacobsen, S. B. Jensen og B. F. Johannsen (dec. 2016). Evaluering af
naturvidenskabelig almendannelse i stx- og hf- uddannelserne. MONA Forskningsrapportserie
for matematikog naturfagsdidaktik
3,Matematisk
s. 17.
Henrik
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Matematisk og naturvidenskabelig dannelse

Ud
(historisk
dannelse)

Ind (faglig
dannelse)

Selv (social
dannelse)

(Almen) Dannelse
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Matematisk dannelse a la Ernest
Fagsyn

Formål med fagundervisning

Autoritær

Formålet er at tillære basale færdigheder og social opdragelse i lydighed og autoritetstro.

Industricentreret

Formålet er at lære basale færdigheder og lære at løse
praktiske problemer med faget.

Fagcentreret (old humnaist)

Formålet er at opnå forståelse og evner i avanceret
grene af faget samt en vis værdsættelse af faget.

Elevcentreret

Formålet er at opnå selvtillid, kreativitet og selvudtrykkelse gennem faget.

Ligestillingscentreret

Formålet er at bemyndige den lærerende som kritisk
og fagligt bogligt dannet borger i et moderne samfund.
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Matematik ifølge Salmonsens Leksikon
Matematik (gr.). Den rene M.’s væsentlige Genstand er
Egenskaberne ved Tallene og Formerne i Rummet samt de nøjagtige
Relationer imellem dem, hvad Størrelse og Beliggenhed angaar. Den
gaar ud fra visse Aksiomer og opfører paa dem en stringent logisk
Lærebygning. Store Afsnit af den rene M. er opstaaede som nødvendige
for Behandlingen af praktiske Opgaver, men naar dens Dyrkere har
udvidet den langt ud over, hvad der i Øjeblikket kan ses at tjene
saadanne Hensyn, skyldes det, foruden alm. Erkendelsestrang, den
Tilfredsstillelse, som de mat. Resultaters Harmoni og absolutte
Paalidelighed giver. Den rene M. er i alle Lande anerkendt som et
fortrinligt pædagogisk Middel, der udvikler stringent Tænkning og Evne
til nøjagtig Beskrivelse.
C. Crone (1924). “Matematik”. I: Salmonsens Konversations Leksikon. Udg. af C. Blangstrup.
2. udg. Bd. 16. 26 bd. København: J. H. Schultz A/S, s. 751–753.
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Keith Devlin om talforståelse og matematisk tænkning
“Whereas it used to be the case that humans had to master the
computational skills required to carry out various mathematical procedures
[. . . ], what is required today is a sufficiently deep understanding of all
those procedures, and the underlying concepts they are built on, in order to
know when, and how, to use those digitally-implemented tools effectively,
productively, and safely.”
Talforståelse (number sense): Tænke og argumentere fleksibelt med
tal, bruge tal til at løse problemer, identificere mærkelige resultater,
forstå hvordan tal kan skilles og samles på forskellige måder, regne i
hovedet, og lave fornuftige estimater.
Matematisk tækning (mathematical thinking): Mere end at være i
stand til at regne eller løse ligninger. Matematisk tænkning er en måde
at se på ting, at reducere dem til deres kvantitative, strukturelle eller
logiske essenser og analysere de underliggende mønstre. Endvidere
omfatter det at man påtager sig identitet som en matematisk tænker.
Henrik Kragh Sørensen (IND, KU)
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En første syntese
A Til matematisk dannelse hører at forstå at og hvordan matematik er resultatet
af en menneskelig, kreativ udvikling, som både er motiveret af problemløsning
og “erkendelsestrang”. Derfor er matematisk dannelse også af en historisk og
æstetisk karakter.
B Til matematisk dannelse hører at opleve, hvordan matematik på samme tid er
en fri proces og bundet af stringens, betinget af tradition og af tilgængelige
kognitive redskaber. Derfor kan kendskab til udvalgte matematiske resultater
være dannende i sig selv, og en refleksiv tilgang til matematisk værktøjsbrug er
dannende.
C Til matematisk dannelse hører at forstå og opleve, at matematik er et værktøj
(et sprog, et filter), som man med succes kan bruge til at strukturere, forstå og
i sidste ende kontrollere verden omkring os.
D Og til matematisk dannelse hører at forstå og kritisk at kunne forholde sig til
begrænsningerne i matematiske og statistiske udsagn. Dette involverer både
erkendelse af matematiske modellers ontologiske status, kritisk diskussion af
modelleringsprocessens valg og kontekst, og en faglig forståelse af den statiske
behandling af data. Dette fører desuden til en etisk forpligtelse til at lade sin
ekspertise komme i spil.
Henrik Kragh Sørensen (IND, KU)
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Matematisk dannelse “på tværs” og “på langs”

A&B: Problemløsning og erkendelsestrang

C: Forståelse af
verden

D: Kritisk dannelse og etisk ansvarlighed

1
2

Kildecentreret matematikhistorie
Heron
Euler
Verhulst

3
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Matematikkens metode(r)
Matematikkens metoder: 3 foreløbige svar
1

Matematik er et redskabsfag for andre videnskaber, så matematikkens
metode er modellering og kvantitativ behandling af fænomener.

2

Matematik er en deduktiv og abstrakt videnskab, så matematikkens
metode er aksiomatisk deduktiv (bevisende).

3

Matematik er en skabende kunst, så matematikkens metode er
begrebsudviklende (eksperimenterede, bevisende, udforskende).

Det mest passende billede er mere komplekst
Redskabsfags-synet risikerer at reducere matematik og den
matematiske erkendelses særegenhed.
Det deduktive syn risikerer at præsentere matematik som et afsluttet
hele, inden for hvilket udvikling ikke er muligt.
Det udviklende syn risikerer at foreslå at matematik er relativistisk og
frit konstrueret.
Henrik Kragh Sørensen (IND, KU)
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Del III
Kildecentreret matematikhistorie og dannelse

Verhulst i 1830’ernes og 1840’ernes Belgien

K. Danielsen og H. K. Sørensen (2014). Vækst i
nationens tjeneste. Hvordan Verhulst fik beskrevet
logistisk vækst. København: MatematiklærerforeMatematisk ningen.
dannelse
DMUK 21/11-2017
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Pierre-François Verhulst (1804–1849)
Henrik Kragh Sørensen (IND, KU)

Herons formel
B

13

14

15

A
s=
T =

p

C

13 + 14 + 15
= 21
2

21(21 − 13)(21 − 14)(21 − 15) = 84

Henrik Kragh Sørensen (IND, KU)

K. Danielsen og H. K. Sørensen (2016). Herons
formel. Hvordan en aleksandriner fik sat mål på
alle slags trekanter. København: MatematiklæMatematisk rerforeningen.
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Herons bevis
Theorem
Når AB, BC , CA er kendte, så er trekantens areal også kendt.
To taleksempler,
sætning, figur og bevis.
Bygger på Euklids
Elementer.
Beviset falder i to skridt:
1

Konstruktion ved
indskreven cirkel.

2

Tour-de-force i
ensvinklede trekanter.

Proportionslære som værktøj
til manipulationer.
Henrik Kragh Sørensen (IND, KU)
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Ensvinklede trekanter

Punktet L konstrueres, K
afsættes.
Den røde firkant kan
indskrives i en cirkel, så
modstående vinkler er 180
grader tilsammen (Euklid).
Tour-de-force i ensvinklede
trekanter giver GE kendt,
|GE |2 = |CE | · |EK |.
Men så er radius kendt, og
vi kan blive færdige.
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Herons formel og matematiske beviser
Beviser giver sikkerhed og generalitet
(se også fx Dawson, 2006).
I
I

I

Beviser giver deduktiv viden.
Beviser fremviser den logiske
nødvendighed, hvilket giver objektiv
sikkerhed (diskuteret af Heron).
Beviser giver typisk stor generalitet:
Herons bevis gælder for alle trekanter.

Hvorfor bevise samme resultat igen?
I

I

I

I

Ny notation kan gøre beviset smartere,
fx x og a.
Nye metoder kan gøre beviseret
smartere, fx algebra, trigonometri.
Et nyt bevis kan afdække (mere af)
resultatets logiske grundlag.
Et nyt bevis kan øge tilliden til
(sikkerheden af) sætningen.

Henrik
Kragh Sørensen
KU)
K. Danielsen
og H.(IND,
K. Sørensen

Isaac Newton (1643–1727)

Matematisk
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(2016).
Herons dannelse
formel. Hvordan en DMUK
aleksandriner
fik sat18mål

Del IV
Matematikhistorie som middel og mål — også
til dannelse og videnskabsteori

Matematisk dannelse og matematikhistorie

Hvorfor?

Hvordan?

Hvornår?

Henrik Kragh Sørensen (IND, KU)

Hvor?

Matematisk dannelse

DMUK 21/11-2017

19 / 21

Nogle referencer

Danielsen, K. og H. K. Sørensen (2014). Vækst i nationens tjeneste. Hvordan Verhulst fik beskrevet logistisk vækst.
København: Matematiklærerforeningen.
— (2016). Herons formel. Hvordan en aleksandriner fik sat mål på alle slags trekanter. København:
Matematiklærerforeningen.
Dawson Jr, J. W. (2006). “Why Do Mathematicians Re-prove Theorems?” Philosophia Mathematica (3), bd. 14,
s. 269–286.
Dolin, J., L. B. Jacobsen, S. B. Jensen og B. F. Johannsen (dec. 2016). Evaluering af naturvidenskabelig
almendannelse i stx- og hf- uddannelserne. MONA Forskningsrapportserie for matematik- og naturfagsdidaktik 3.
Johansen, M. W. og H. K. Sørensen (2014). Invitation til matematikkens videnskabsteori. København: Forlaget
Samfundslitteratur.
Verhulst, P.-F. (1838). “Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement”. Correspondance
mathématique et physique de l’Observatoire de Bruxelles, bd. 10, s. 113–121.

Henrik Kragh Sørensen (IND, KU)

Matematisk dannelse

DMUK 21/11-2017

20 / 21

Summeøvelse
I en kronik fra 2004 beskrev Baas, Hansen og
Madsen matematik som en “smuk videnskab”, og
angav bl.a. “nytten af det unyttige” som et
dannelsesargument for matematik.
Hvad ville vi fremhæve som dannelse af og i
matematik anno 2017?
Hvilke argumenter ville vi give for
vigtigheden af matematisk dannelse (og af
matematik)?
Hvordan ville vi i dag frame en kronik
svarende til den fra 2004?
Skriv meget gerne noter ned — vi vender tilbage
til det senere.
N. A. Baas, J. P. Hansen og I. Madsen (jun. 2004). “Kronik: Matematik er en smuk videnskab”.
Politiken, bd. 2004-06-04, nr. 2. sektion, s. 7.
Henrik Kragh Sørensen (IND, KU)

Matematisk dannelse

DMUK 21/11-2017

21 / 21

