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Matematik (A) og Historie (A)

Tallene og samfundet omkring
Lasse Arnsdorf Petersen

Projektets emne:
Projektet omhandler samfund og deres talsystemer. Det er meningen at eleverne kan kigge på en
eller flere tids perioder for enten at sammenligne talsystem og/eller kigge på samfundet der ligger
omkring dette talsystem.

Faglige forudsætninger matematik:
Der kræves ikke andet end at eleverne skal have kendskab til ligninger af 1. og 2. grad samt
trigonometri. Ideen er nemlig at vi kigger på nye sammenhænge for allerede kendte problemer.

Faglige forudsætninger historie:
Gerne grundlægende kendskab til nogle af de tidlige samfund (babylonierne, grækerne, romerne
og/eller de tidlige arabiske samfund). Dette vil gøre det lettere for eleverne at starte et sted i midten
af deres beskrivelse (ikke skulle beskrive hele det græske samfund før de når til noget interessant).

Faglige mål matematik:
Eleverne skal behandle matematikken fra et andet grundlag end de plejer.
Der er mulighed for at se kendte eller ukendte problemstillinger fra en ny vinkel (geometriske
løsning af 3 grads ligninger for eksempel). De skal derved blive bedre tilpas i den matematik de
allerede kender

Faglige mål Historie:
Eleverne skal stifte bekendtskab med de tidlige samfund forklare, hvordan samfundet er opbygget.
Måske snakke om de faktisk matematisk fund fra den tid. De skal se sammenhængen mellem
samfundet og deres matematiske teknologi.

Nærmere beskrivelse historisk del:
Eleverne skal kigge på det babylonske, antikke græske og de tidlige arabiske samfund. Den enkelte
elev kan så dykke ned i en specifik tidsperiode. Man kan kigge på en del af de lertavler der er
fundet fra det babylonske samfund (her er bogen matematik på lertavler god), man kunne også
kigge på græske filosoffer og deres forhold til pythagoræerne eller tallene generelt eller kigge på
bygningsværker i det antikke Grækenland (for eksempel tunnelen på Rhodos).
Ud over kernepensum: Ved en dybdegående læsning af perioderne skulle det være mulig at finde et
emne (samfund eller dele af et samfund), som ikke er blevet beskrevet igennem undervisningen.

Nærmere beskrivelse matematisk del:
Eleverne skal kigge på et talsystem (babylonsk, græsk eller arabisk) og skal så kunne omregne og
gøre rede for hvordan systemet fungere. Der skal også gås i dybden med problemstillinger som
fandtes i det daværende samfund (løsning af anden grads ligninger ved geometri eller funktioner,
vinklens tredeling…). Dette kunne være at beskrive en anden grads ligning grafisk eller forklare

hvorfor en reciprok tabel gør det lettere at regne. Men mange andre muligheder byder sig til
regulære n-kanter (græsk matematik), vinklens tredeling (græsk matematik igen), forklare hvorfor
det er nemmere at gang to tal i det babylonske tal system (flere divisore i 60), eller løse en
tredjegrads ligning ved kegle snit (arabisk algebra).
Ud over kernepensum: problemerne der er mulighed for at behandle er ikke ud over hvad man
normalt behandler i matematik A. Men der er derimod mulighed for at behandle de selv samme
problemer på ny måder, hvor man inddrager geometri.

Variationsmuligheder:
Der vil være mulighed for at vælge andre samfunds talsystemer eller blot kigge på matematikken i
perioder, hvor matematikken har haft en stor indvirkning på udviklingen. Binære tal og deres
nødvendighed for computerens opfindelse er et godt eksempel.
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