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SRP-Inspiration: Hvad er 

problemorienteret projektarbejde? 

Program

1. Hvad er et godt problem?

2. Diskussion af problemformuleringer: mat-hist

3. Hvordan svarer man på dem?

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening



Fokus på problemformuleringen!!!

• I får ikke skræddersyede SRP-projekter 
med hjem

• Husk: det er jeres lærere, der kender 
spillereglerne for SRP-projekter

”Varedeklaration”



Et ”problem” er et spørgsmål, der opleves som 
udfordrende og nagende, og som den der har 
problemet, ikke umiddelbart ved hvordan kan løses.

Et ”problem” giver retning på projektet og 
bestemmer dets afgrænsning og dermed får 
deltagerne mulighed for at styre processen. 

Problemorienteret projektarbejde
– what’s all the fuss about?

Problem vs. Emne

Et problem er en pil. Et emne er en klat.



Hvorfor kan vi ikke bare vælge en ”klat” (emne)?

”virus i computere”  

Problemorienteret projektarbejde
– what’s all the fuss about?

• Hvad skal vi gøre?

• Hvad skal med?

• Hvorfor skal det med? 

• Hvad skal ikke med?

• Hvorfor skal det ikke med? 

• Hvem bestemmer? Problemformuleringen ….



Hiv i computere:

Kan der med udgangspunkt i en spredningsmodel for 

HIV, udarbejdes en spredningsmodel for computer-

virussen  “LoveLetter” og kan denne bruges 

forebyggende?

Karakteristika: ”Ægte” problem, fokuseret, afgrænset, 

giver retningslinje, der er en pil

Problemformuleringen kan fungere som styringsredskab!!



SRP-projekter i 
Matematik og historie



Diskussion af problemformuleringer: mat-hist
1. Matematikken i ideernes verden
2. Euklids elementer – beviser og sikker viden om 

verden
3. Borde, stole og ølkrus: det euklidiske syndefald og 

nye geometrier
4. Paradokser og mysteriet om uendeligheder
5. Grundlagskrisen – intuition, logisk eller formalisme
6. Matematikken under forandring i det 20. århundrede 

– Nicolas Bourbaki, strukturalisme og den ny mat.
7. 2. verdenskrigs indflydelse på udvikling af ny 

matematik
8. Matematikkens urimelige anvendelighed – modeller 

og processer
9. Kan computere lave matematik - er det sikker viden?
10.Monstre, beviser og gendrivelser – Lakatos’ 

matematikfilosofi
11.Myter om matematikere – hvorfor er der så få 

kvinder?



• Der ønskes en redegørelse for kryptologiens historie i det 
20. århundrede

• Gør rede for centrale dele af den talteori der ligger bag 
RSA-kryptering. Gør rede for RSA-kryptosystemet. Du 
bedes gennemgå et konkret eksempel på konstruktion af 
RSA-nøgler, samt kryptering og dekryptering. Vælg selv 
små tocifrede primtal.

• Der ønskes herefter en stillingtagen til den kolde krigs 
udvikling i 1980erne.

Problemformuleringerne



• Gør kort rede for baggrunden for Cubakrisen 1962

• Analysér forløbet og udfaldet af cubakrisen, idet du 
inddrager selvvalgt kildemateriale i besvarelsen, og giv en 
kildekritisk analyse af dette kildemateriale

• Indfør centrale begreber inden for spilteori, herunder 
topersoners nulsumspil, ikke-nulsumsspil, safety first, 
ligevægt og sekventielt trækspil.

• Opstil og analyser en spilteoretisk model, der beskriver 
Cubakrisen.

• Vurdér hvilke mål Cuba, Sovjet og USA hver især fik 
opfyldt ved krisens løsning.

• Vurdér om spilteori er egnet til at belyse en historisk 
begivenhed.

Problemformuleringerne



• Der ønskes en redegørelse
for kryptologiens historie i 
det 20. århundrede

• Gør rede for centrale dele af 
den talteori, der ligger bag 
RSA-kryptering. Gør rede 
for RSA-kryptosystemet. Du 
bedes gennemgå et konkret 
eksempel på konstruktion af 
RSA-nøgler, samt kryptering 
og dekryptering. Vælg selv 
små tocifrede primtal.

• Der ønskes herefter en 
stillingtagen til den kolde 
krigs udvikling i 1980erne.

• Gør kort rede for baggrunden for 
Cubakrisen 1962

• Analysér forløbet og udfaldet af 
cubakrisen, idet du inddrager 
selvvalgt kildemateriale i 
besvarelsen, og giv en kildekritisk 
analyse af dette kildemateriale

• Indfør centrale begreber inden for 
spilteori, herunder topersoners 
nulsumspil, ikke-nulsumsspil, safety 
first, ligevægt og sekventielt trækspil.

• Opstil og analyser en spilteoretisk 
model, der beskriver Cubakrisen.

• Vurdér hvilke mål Cuba, Sovjet og 
USA hver især fik opfyldt ved krisens 
løsning.

• Vurdér om spilteori er egnet til at 
belyse en historisk begivenhed.



• Du skal give en oversigt over og vurdering af udvalgte 
kvinders betydning inden for matematikken i de seneste par 
hundrede år. Du skal specielt gøre rede for kvinders adgang 
til universiteter i 1800-tallet. I den forbindelse skal du 
inddrage bilag 1 til belysning af Nielsine Nielsens 
anmodning om optagelse på Københavns Universitet.

• Du skal vurdere kvinders indflydelse på matematikken i 
dag. Du skal desuden give en konkret præsentation af et 
arbejdsområde for en nutid kvindelig matematiker, nærmere 
bestemt i form af komplekse dynamiske systemer. I den 
forbindelse ønskes en præsentation af de komplekse tal samt 
et bevis for de Moivres formel.

Problemformuleringerne

(cosx + isinx)n = cos(nx) + isin(nx) 



• Redegør i hovedtræk for det franske samfunds opbygning 
og forandring i perioden omkring den franske revolution 
med særligt fokus på kvindernes stilling og rolle. 

• Undersøg ud fra relevant kildemateriale de hindringer som 
Sophie Germain stødte på i Frankrig.

• Omtal Sophie Germains arbejde med matematik, bl.a. 
hendes bidrag til løsning af Fermats store sætning. Giv 
bevis for Fermats store sætning i tilfældet n=4.

• Vurder Sophie Germains muligheder og betydning som 
naturvidenskabskvinde i datidens franske samfund.

Problemformuleringerne



Jeg vil i min opgave gøre rede for det franske 
samfunds opbygning og forandring i perioden 
omkring den franske revolution med særligt fokus på 
kvindernes stilling og rolle. 

Herefter vil jeg undersøge Sophie Germains 
korrespondance med Gauss og andre matematikere, 
samt hendes nekrolog skrevet af Libri, 
for at se hvilke hindringer Sophie 
Germain stødte på i Frankrig som 
kvindelig matematiker i starten 
af 1800-tallet.



Ud over se på Sophie Germain som den kvinde hun var, 
ønsker jeg også at forstå matematikeren Sophie Germain og 
hendes betydning. Jeg vil derfor først beskrive problematikken 
omkring Fermats store sætning, og bevise den i tilfældet n=4. 
Hvorefter vil jeg kigge på Sophie Germains bidrag til 
løsningen af Fermats store sætning, og undersøge dets 
betydning.

Ud fra mine analyser af Sophie Germain som person, de 
hindringer hun måtte overkomme og hendes arbejde inden for 
matematikken, vil jeg vurdere Sophie Germains muligheder og 
betydning som naturvidenskabskvinde i datidens franske 
samfund.

RØD TRÅD!!!!!



• Beskriv Leonardo Fibonaccis behandling af 2. grads 
ligninger og sammenlign med de arabiske kilder, han trak 
på, især al-Khwarismi. 

• Undersøg den samtidige arabiske behandling af tredjegrads-
ligninger og sammenlign det matematiske niveau af de to. 

• Vurder om rekonstruktioner af al-Tusis behandling af 3. 
gradsligninger bruger differentialregning, som det hævdes 
af Rashed. 

• Beskriv den europæiske opfattelse af videnskab i 
middelalderen og foretag en analyse af arabernes 
indflydelse på europæisk videnskab. 

• Udfør en historiografisk analyse af det ændrede syn på den 
arabiske middelalders videnskab

Problemformuleringerne



Indledning [hvad, hvorfor, hvordan]

Et af de store problemer indenfor historie er, hvordan kulturer mødes, 
og hvilken indflydelse de har på hinanden. I middelalderen mødte 
den kristne europæiske kultur den arabiske, og de udvekslede 
viden. Vidensoverførslen var dog meget ensidig. Den europæiske 
kultur havde ikke meget at tilbyde, men det havde den arabiske. 
Araberne havde i starten af middelalderen lavet mange vigtige 
bidrag til blandt andet naturvidenskaben og matematikken, og det 
er disse bidrag der fokuseres på i opgaven. Opgaven starter med
en redegørelse for videnskabssynet i Europas middelalder, og i 
forlængelse heraf analyseres arabernes indflydelse på Europa. 
Derefter redegøres der for den italienske matematiker Leonardo 
Pisano (1170 – 1250), bedre kendt som Fibonacci, arbejde med 
andengradsligningen, og det sammenlignes med de arabiske kilder 
han trækker på specielt al-Khwarizmi (ca. 790-850). Opgaven 
diskuterer også forskellen på det matematiske niveau der er mellem 
Leonardo og den samtidige arabiske matematiker al-Tusi (1135-
1213), der arbejdede med løsningen af tredjegradsligningen. 



For at gøre dette gennemgår jegnoget af al-Tusis arbejde. I 
opgavens opgaveformulering står der at det skal vurderes om 
rekonstruktioner af al-Tusis arbejde benytter differentialregning 
som det påstås af Rashed. Det er klart at rekonstruktionen, der 
påstår at al-Tusi benyttede differentialregning, også benytter det. 
Derfor har jeg fortolket denne del af opgaveformuleringen som 
om den siger at jeg ud fra rekonstruktioner af arbejdet skal 
vurdere om al-Tusi har benyttet sig af differentialregning som det 
påstås af matematikhistorikeren Roshdi Rashed. Så udarbejdes en 
historiografisk analyse af det ændrede syn på den arabiske 
middelalders videnskab med fokus på de matematiske bidrag 
arabernegav i denne periode.



Struktur på rapporten: Timeglasmodellen

• Bredt: Beskrivelse af Europa i middelalderen med fokus på 
videnskabssyn og videnskabens fremskridt og den arabiske 
indflydelse fulgt af en kort beskrivelse af arabisk videnskab

• Indsnævring: zoomes ind på Leonardo Pisanos behandling af 2. 
gradsligninger og al-Tusis behandling af 3. gradsligninger:

• Detaljeret analyse i dybden af matematikken mht. typen af spørgsmål, 
løsningsalgoritmer, og forskellige beviser, der blev givet for algoritmerne.

• Diskussion af forskellene mellem originalteksterne og hvordan vi ville 
fortolke dem i dag med moderne notation

• Analyse og kritik af forskellig matematikhistorikeres fortolkninger af al-
Tusis tekst

• Bredt: Sammenligner Leondardos og al-Tusis matematiske arbejder i 
et bredere perspektiv og udarbejder en historiografisk analyse af 
vores ændrede syn på arabernes bidrag til matematik i 
middelalderen.

• Konklusion: Her samles alle trådene og der svares på PF!!!!!!



DEN GODE OPGAVE

• Indledning: Sæt scenen for opgaven. Hvad er med og 

hvorfor? Hvilken rækkefølge kommer det i? Hvad er 

metoden?

• Rød tråd – styret af problemformuleringen

• historiske metoder og matematiske metoder

• opgaven knækker ikke på midten

• Der argumenteres for på hvilken måde opgavens 

forskellige dele bidrager til at besvare 

problemformuleringen – ingen afsnit kan fjernes uden 

at sammenhængskraften i opgaven går fløjten …

• Konklusion: Der svares på problemformuleringen


