
Delkurs 2 : M�atning oh Geometri
Historisk �overblikNaturvetenskapens historia kan s�agas ha b�orjat p�a allvar med uppkomstenav den Grekiska ivilisationen runt �aren 300-400 f.Kr. L�angt innan desss�afanns det so�stikerade ivilisationer med som la ner resurser p�a att e�ek-tivt samla oh bevara kunskap. Men det moderna syns�attet p�a kunskap',eller `vetenskap', dess inneb�ord oh m�al, �ar n�agot som har sina r�otter iGrekland.Inte minst i matematiken, oh speiellt geometri (d�ar Grekerna gjorde sinast�orsta insatser) syns denna utvekling tydligt. I tidigare ivilisationer hand-lade geometri om en massa ganska osammanh�angande regler f�or m�atning.Det har funnits m�anga gamla texter med instruktioner om hur man skam�ata t.ex. diagonaler (Pythagoras sats), omkretsen av en irkel, volymenav en pyramid osv. Alla dessa �ar utmanande problem, men s�adana gamlatexter saknar fullst�andigt motivation (bevis) f�or de m�atningsregler/formlerde beskriver. Grekerna �andrade allt detta oh de gik myket myket l�angre.De var historiens f�orrsta riktiga �losofer oh intresserade sig for sakers rik-tiga `inneb�ord'. Euklides formulerade grundl�aggande priniper f�or geometrin(de s.k. axiomen f�or Euklidisk geometri oh illustrerade hur egensakpernaav plana oh spatiala former kunde h�arledas fr�an dessa, med noggrana,rigor�asa motivationer (bevis) i varje steg. Den Euklidiska geometrin kanbetraktas som det f�orsta riktiga exemplet av vad vi nu skulle kalla f�oren `vetenskaplig teori'. Grekerna till�ampade sina geometriska kunskapertill att kunna formulera oh analysers modeller med syfte att f�orklara ohf�orutsp�a de himmelska kropparnas r�orelser, ett problem som hade intresseratalla tidigare ivilisationer av naturliga sk�al. Detta kan likav�al betraktas somdet f�orsta allvarliga f�ors�oket att konstruera en s.k matematisk modell av ettfysikaliskt fenomen. Anv�andningen av s�adana modeller �ar den fr�amsta or-saken till att matematik ses som s�a viktigt i utbildningen av vetenskapsm�anoh teknologer i modern tid. 1



Som l�arare f�or yngre barn �ar det viktigt att vara medveten om denna his-toriska proess. Undervisningen i geometri i de tidigare �aldrarna (t.o.m.fram till h�ogstadiet) handlar mest om m�atning, just som i det tidiga his-toriska stadiet. Detta �ar naturligt : n�ar man f�orst intresserar sig f�or v�arldenomkring sig s�a konfronteras man med konkreta problem att l�osa oh man tartill sig olika knep f�or att g�ora det. Det �ar inte ens f�orsta tanke att utveklan�agon vaker teori ! Men den l�arare som har f�orst�aelse f�or geometrins grun-der har stora f�ordelar. Man kan presentera kunskaper p�a ett myket merorganiserat s�att. Man kan b�attre svara p�a den eviga fr�agan `varf�or ?' Oh,kanske viktigast av alla, s�a kan geometriundervisningen vara ett s�att till attleda barn till att t�anka mer `vetenskapligt' eller `matematiskt'.Kurs�oversiktGeometrif�orel�asningarna kommer att f�olja f�oljande plan :1. DimensionsbegreppetL�angd oh talbegreppet. Area, volym. Koordinatsystem. Skalningsfak-torer i olika dimensioner. M�atning av regulj�ara/irregulj�ara areor/volymergenom triangulering. Uppskattningar (integration). Volym av en pyramid.2. Cirklar oh vinklarOmkrets oh area av en irkel. De�nition av vinkelbegreppet. De trigonometriskafunktionerna Sin oh Cos. Till�ampning av vinklar till att m�ata avst�and.Volymen av en klot oh ytarean av en sf�ar.3. Plan geometri : trianglarKongruens oh likformighet. Diagonal-m�atning (Pythagoras sats) oh dessutvidgningar (Cosinusregeln). Till�ampning av Pythagoras sats till att m�atajordens omkrets. N�agra `snygga' geometriska satser som utnyttjar kongruensoh likformighetsbegreppen.
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