Matematik
Metoder:


Metoder og basal videnskabsteori i matematik
https://www.lmfk.dk/artikler/data/artikler/1903/1903_26.pdf



Matematisk modellering
o Geometriske modeller
o Vækstmodeller
Statistisk undersøgelse
o Statistiske modeller
o Hypotesetest
Aksiomatisk deduktive metode
o Begrebsafklaring (definitioner)
o Teorifremstilling (sætninger)
o Ræsonnementer og beviser
Simuleringer
o Eksperimenter






Kilde: https://docplayer.dk/28359-Matematik-i-at-til-elever.html

Teorier og faglige begreber:









De faglige begreber ligger inden for teorierne.
Vækstmodeller
Geometri
Statistik
Differential- og integralregning
Sandsynlighedsregning
Differentialligninger
Vektorfunktioner
Funktioner af en eller to variable

Empiri:




Kilder: Lærerbøger
Statistikbank
Egen dataopsamling (evt. lavet i et andet fag)

Links
1.

Danmarks Statistik
Hos Danmarks Statistik får du adgang til alle samfundets statistiske oplysninger. Du
får desuden adgang til at søge via Statistikbanken

2.

restudy
Teori og bevisgennemgang af C-A-niveau emner inden for matematik. Videoer og
tekst.

3.

Webmatematik
Online læsning om faglige emner.

4.

Metode i matematik
Dokument omkring metode i matematik

Eksempler på opgaveformulering
1. Matematik og dansk:
Overordnet spørgsmål: På hvilke måder anvendes uendelighedsbegrebet indenfor matematik og
hos Solvej Balle?
Opgaveformulering:
Redegør kort for romanens komposition.
Redegør for den historiske udvikling af optælling, tal og regneoperationer, og redegør for, hvordan
disse begreber indgår i §3 i Solvej Balles Ifølge loven.
Hvad vil det sige at eksistere? I matematikkens verden? Og på det personlige plan? Belys med
udgangspunkt i §3 disse spørgsmål.
Benyt Cantors diagonalmetode til at bevise, at de reelle tal imellem 0 og 1 ikke er tællelige. lnddrag
dette resultat i en diskussion af Rene G.'s livsprojekt.
Diskutér, hvorvidt romanen samlet set er en samfundskritik.

2. Matematik og samfundsfag:
Overordnet spørgsmål: Hvordan kan afgiftsfastsættelse modelleres ved brug af elasticitetsbegrebet?
Opgaveformulering:
Giv en matematisk redegørelse for elasticitetsbegrebet, herunder skal du inddrage mindst 3 af
problemerne på bilag 1.
Opstil og analyser modeller for cigaretforbrugets afhængighed af prisen, idet grænsehandlen i
første omgang udelukkes og i næste omgang inddrages. Se bilag 1 for flere detaljer.
Analyser ud fra sociologisk teori hvilke grupperinger i samfundet, der ryger, og giv begrundelser for
dette. Diskuter i forhold til bl.a. bilag 2 hvorvidt en afgiftsstigning på cigaretter er
samfundsøkonomisk (statens indtægter) og sundhedsøkonomisk (folkesundheden) fornuftig.

3. Matematik og fysik:
Overordnet spørgsmål: Hvordan kan fjedersystemer modelleres ved brug af differentialligninger?
Opgaveformulering:
Du skal forklare de differentialligninger, der beskriver et fjedersystem uden og med dæmpning.
Du skal behandle løsning af differentialligningerne.
Udfør nogle fysiske eksperimenter til undersøgelse af et fjedersystem uden nævneværdig
dæmpning og med væsentlig dæmpning.
Sammenhold de eksperimentelle resultater med de teoretiske løsninger, og diskuter gyldigheden af
de matematiske modeller.
I din besvarelse skal du inddrage mindst én af opgaverne på bilaget.

4. Matematik og biotek:

Overordnet spørgsmål:
Hvilken rolle spiller genetisk drift og naturlig selektion for evolution, og hvilke faktorer har
betydning for de to mekanismers effekt?
Opgaveformulering:
Der ønskes en redegørelse for evolution med særligt fokus på genetisk drift og naturlig selektion.
Redegør for binomialfordelingen og herunder for hvordan binomialfordelingen kan anvendes til at
beskrive genetisk drift.
Der ønskes en analyse af hvilke parametre der har betydning for genetisk drift.
Diskuter og vurder fordele og ulemper ved anvendelse af matematisk modellering til simulering af
genetisk drift i forhold til at udføre naturvidenskabelige forsøg.
Perspektiver til betydningen af genetisk variation i forbindelse med biodiversitet.

