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Introduktion
I dette projekt skal eleverne sætte sig ind i de tanker som bl.a. Pythagoras, Euklid og Platon havde
om matematik.
Interessen er her, at vi ser matematikken dyrket som en abstrakt videnskab med fundament i en
aksiomatisk-deduktiv diskurs. Det matematiske stof ligger i konstruktion med passer og lineal,
geometrisk algebra og modstridsbeviser. Det historiske ligger i pythagoræerne, diskussionen om
geometrisk algebra og Platons matematikfilosofi.
Hovedidéen i projektet er at grækernes enorme historiske indflydelse kobles sammen med den
matematik som de så på som et uundværligt værktøj i den menneskelige uddannelse.
Matematik
Forudsætninger
Eleverne skal kende til de grundlæggende konstruktioner med passer og lineal:
Dele en linie op i to dele.
Dele en linie op i ekstrem og middel forhold (det gyldne snit).
Konstruktion af parallel linie.
Dele en linie op i n dele.
Konstruktion af vinkelret linie.
Konstruktion af cirkeltangent.
Eleverne skal kende til modstridsbeviser. De to klassikere er: ”der er uendeligt mange primtal”
og ”kvadratroden af 2 er irrationel”. Disse kan bruges som eksempler på modstridsbeviser i det
introducerende forløb, eller de kan bygges ind i en problemformulering.
Faglige mål
I løbet af opgaven skal eleverne demonstrere at de kan ”oversætte” en eller flere sætninger fra
geometri til algebra (disse sætninger kan fx komme fra Euklids Elementer).
Desuden skal de kunne identificere simple bevisteknikker, herunder modstridsbeviser.
Kort sagt skal projektet bruges som træning i en klassisk gren af matematikken, og forhåbentlig
give elverne appetit på mere intense emneforløb i fremtiden, fx hvilke tal der er konstruerbare
(dimensionen af legemesudvidelser) og i sidste ende Galoisteori.

Historie
Forudsætinger
Eleverne skal kende til det politiske og videnskabelige klima i det antikke Grækenland. De skal
desuden kende en smule til Platon og Aristoteles og deres syn på naturvidenskaberne (først og
fremmest matematik). Pythagoræerne kan med fordel også nævnes.
Faglige mål
Eleverne skal demonstrere at de kan håndtere kildekritik i forbindelse med en eller flere kildetekster
de får udleveret ved begyndelsen af de to uger. Eksempler på disse kan findes i (4).

Historikere (bl.a. Jesper Lützen i (7) side 107) har påstået at en af grundene til at grækerne gjorde
matematikken aksiomatisk-deduktiv var den samtidige opståen af demokratiet. Læreren kan med
fordel perspektivere til dette og bede eleverne tage stilling til det gennem de kilder de får udleveret.
Mulige problemformuleringer
- Hvad var den historiske kontekst som pythagoræerne opstod på baggrund af? Hvilke konsekvenser
havde det for dem (og matematik generelt) at de irrationelle tal blev opdaget?
Redegør for de to mest kendte beviser for Pythagoras sætning: ”puslespillet” og ”de tre kvadrater”.
Der kan perspektiveres til brugen af Pythagoras sætning i dag (hvilket forhåbentlig vil gøre det
lettere for eleverne at forstå sædvanlige metrikker, hvis de fortsætter med matematik på en
videregående uddannelse).
- Gå i dybden med Platons matematikfilosofi. Hvilke konsekvenser havde denne for den
matematiske praksis, fx bevisførelse?
- Hvad er ”geometrisk algebra”? Redegør for argumenterne både for og imod som historikerne har
fremsat. Hvad er den generelle konsensus i dag?
- Hvordan forholdt grækerne sig til uendelighedsbegrebet? Det mest berømte bevis for at der er
uendeligt mange primtal er krediteret til Euklid. Hvordan har han formuleret sit bevis? Hvor
kommer det uendelige ind? ((4) indeholder en dansk oversættelse af sætningen – af Thyra Eibe).
- Som det forrige, men her undersøges Exhaustionsmetoden.
Den ambitiøse lærer kan vælge at perspektivere til integralregningen (undersummer).
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