Numb3rs
Underholdning og inspiration til matematikundervisningen. Af Lisbeth Fajstrup, Lektor ved Institut for
Matematiske Fag, Aalborg Universitet, numb3rs@
math.aau.dk eller fajstrup@math.aau.dk.

Matematik

Den danske TV-kanal, Kanal 5 (TV-Danmark) viser hver onsdag aften Numb3rs, en amerikansk
TV-serie.
Seriens hovedpersoner er professor i matematik Charlie Eppes og hans bror, Don, som er FBIagent. Sammen opklarer de forbrydelser, og hver
gang er der et element af matematik i udsendelsen. Det er meget forskellige emner, der tages op
– statistiske metoder til behandling af store datamængder, det gyldne snit, krypteringsalgoritmer
og sammenhængen med faktorisering af primtal,
billedbehandling ved brug af waveletanalyse, spilteori, brugbarheden af matematisk formalisme i
forskellige sammenhænge, eksponentiel vækst,
Riemann hypotesen og meget mere. Der findes
oven i købet et “geographic profiling” værktøj,

Ved søgning på ordet “numb3rs” på Google fårman over 2 millioner hits, her www.weallusematheveryday.com/tools/waumed/home.htm.
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som giver et bud på, hvor en serieforbryder bor,
givet kendskab til gerningssteder og naturligvis
til, hvordan den slags forbrydere plejer at agere.
Matematikken bag er bayesiansk statistik.
Serien sætter med andre ord fokus på, at der
er matematik involveret i sammenhænge, hvor vi
plejer at skjule det. Vi gemmer jo de smarte algoritmer i computeren, så brugeren ikke skræmmes
unødigt, og derefter ærgrer vi os over, at det ikke
er klart for enhver, at matematik er en væsentlig
del af den moderne verden. I Numb3rs siger de
højt, at der er matematik bagved, og hvad det er
for noget matematik. Der er matematikere med
til at få ideer til programmer og til at læse manuskripterne igennem for at sørge for, at det bliver
sagt rigtigt, og sågar at det, der står på tavler og
whiteboards, er korrekt.
Men naturligvis laves der ikke lange matematiske udredninger. Det er et TV-program med et
meget højt seertal i USA, og meningen er netop,
at seere uden dybere forståelse af matematik kan
følge opklaringen af forbrydelserne og dermed få
lidt forståelse om ikke af, så for, matematik ind
ad bagvejen.
Der er altså en helt ny mulighed for at komme til at snakke om matematik. Både i undervisningssammenhæng og i mere uformelle fora.
På Aalborg Universitet har vi taget bolden op
og lavet en ”blog”, numb3rs.math.aau.dk, hvor vi
uddyber den matematik, der bliver omtalt i serien. Ideen er, at seere, der er blevet nysgerrige efter at vide mere om matematikken, kan nå et lille
spadestik dybere. Det er ofte ny matematik, der
bliver brugt i serien, og som læserne af LMFKbladet ved, er det generelt vanskeligt at forklare
netop de nyeste udviklinger af faget. Det kan vi
heller ikke altid. Men vi prøver at sætte den nye
matematik ind i en sammenhæng og forklare en
simplere udgave af det, der optræder i serien. På
bloggen kan man se hvordan. Vi skriver ikke lange artikler om emnerne, men hvis gymnasieelever
eller lærere får appetit på mere, vil vi gerne hjælpe med det. Vi kan komme og holde foredrag eller andre aktiviteter; vi kan foreslå litteratur etc.
De første 13 afsnit af serien kan købes på DVD
med dansk tekst, og de senere afsnit findes på region 1, NTCS-standard, så de kommer formentlig på dansk (region 2, PAL) senere.

bloggen og skriv meget gerne med forslag til aktiviteter.
♦

Matematik

I USA har NCTM, National Council of Teachers
of Mathematics, sammen med Texas Instruments
lavet undervisningsmateriale hørende til hvert
enkelt afsnit af serien. Det kan man finde under
www.weallusematheveryday.com.
Der er en livlig diskussion blandt matematikere og matematiklærere i USA om, hvorvidt
det er lødigt at bruge den slags TV-serier i undervisningen. Og jeg er helt enig med kritikerne
i, at mindre børn ikke skal se en serie, hvor der
optræder både voldtægt og mord. Men der skal
nok mere til at ryste en gymnasieelev. At se matematik i brug, og oven i købet med en sympatisk og kun ganske lidt nørdet matematiker i hovedrollen, bør kunne give anledning til at bringe faget på banen. Der er formentlig også basis
for tværfaglige emner – men se serien og læs på
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