Brøker, rationale tal eller per-tal
All an Tar p, kontingensforsker
Kontingens dekonstruerer ortodoksi, dvs.
afdækker skjulte forskelle, som gør en
forskel. Traditionen påstår, at en brøk
ER et rationalt tal, og at 3/5 + 1/2 ER
11/10. Dagligdagen viser modsat, at en
brøk er et per–tal fra dobbelttælling i to
forskellige enheder: Hvis 3 kr svarer til 5
kg, så er per–tallet 3 kr/5 kg = 3/5 kr/kg.
Dagligdagen viser også, at 3/5 + 1/2 kan
give alt mellem de to brøker afhængig af
deres vægte, men aldrig 11/10.
Per–tallet 3 kr/5 kg rejser to spørgsmål:
’40 kg = ? kr’ og ’12 kr = ? kg’.
De ens per–tal fører til ligningen 3/5 =
x/40, som ganges over kors: 5·x = 3·40,
x = 120/5 = 24. Med hovedregning tælles 40 op i 5’ere: 40 kg = (40/5)·5 kg =
(40/5)·3 kr = 24 kr. Dvs. 3 per 5 af 40 =
3/5 af 40 = 3*40/5 = 3/5*40.
Brøker kunne opstå i første klasse i forbindelse med optællingsformlen T = (T/b)·b,

der forudsiger, at totalen T kan optælles
i T/b b’ere: 6 = (6/3)·3 = 2·3 = 2 3’ere,
og 7 = (7/3)·3 = 2·3 + 1 = 2 1/3 3’ere =
2.1 3’ere, altså 2 3’ere samt 1, som ikke
kan optælles i 3’ere.
Ved andele er enhederne ens, og her angives andelen ofte som per–hundrede. 300
piger blandt 500 personer udgør andelen
300 personer/500 personer = 300/500
= 3/5 = 60/100 = 60 %. Andelen 3/5 af
40 findes igen ved at optælle 40 i 5’ere:
40 = (40/5)·5, så tre er 40/5·3 = 3/5·40.
Per–tal kan ganges: Hvis 1/3 af pigerne
er rygere, udgør disse 1/3·3/5 = 1/5 af
de 500 personer.
Per–tal kan også plusses: Hvis 3/5 af gruppe 1 på 300 personer og 1/2 af gruppe 2
på 400 personer er piger, så udgør pigerne i alt (3/5·500 + 1/2·400)/(500 + 400)
= 500/900 = 5/9 af alle. I dette tilfælde
er altså 3/5 + 1/2 = 5/9. Hvis gruppe 2
er på 200 personer, så er 3/5+1/2 = 4/7.

Resultatet afhænger altså af de to totaler,
som brøkerne tages af. Traditionen påstår, at der kun er ét svar, som findes ved
omskrivning til fælles nævner: 3/5 + 1/2
= 6/10 + 5/10 = 11/10. Dette er mere end
helheden, hvilket er indlysende absurd:
Halvtømte flasker bliver ikke fyldt op
ved at stå ved siden af hinanden.
Tal må ganges uden enheder, men aldrig plusses. Det gælder også brøktal.
Traditionel brøkregning gælder kun, hvis
brøkerne tages af det samme, hvilket yderst
sjældent er tilfældet. Brøkregning bliver
dermed et eksempel på ’matematisme’,
der gælder i biblioteket, men sjældent i
laboratoriet – i familie med påstanden 2
+ 3 = 5, som falsificeres af utallige modeksempler: 2 uger + 3 dage = 17 dage,
2 m + 3 cm = 203cm, osv.
Traditionel brøkregning er også et eksempel på ’dræber–matematik’, da rationale tal dræber rationelle menneskers
matematikinteresse. Påstanden ’en brøk
ER et rationalt tal’ er et eksempel på
diskurspleje (Foucault), som sikrer, at
skolen alene reproducerer videns–adelen (Bourdieu).

Integralet, grænseværdi for summer eller opsummering af per–tal
Kontingens dekonstruerer ortodoksi, dvs.
afdækker skjulte forskelle, som gør en forskel. Traditionen angiver integralet som
grænseværdien for en sum. Dagligdagen
siger noget andet: integration er, som ordet siger på latin, en opsummering, i dette tilfælde af per–tal.
Algebraisk findes svaret på spørgsmålet
’3/5 af 500 personer + 1/2 af 400 personer’ som et vægtet gennemsnit: x·(500 +
400) = (3/5·500 + 1/2·400) = (p·v)
dvs. 3/5 + 1/2 = 5/9.
Geometrisk er summens led blokke med
højden p og bredden v, dvs. summen
er arealet under p–kurven i et v–p koordinatsystem.
Integration kan indlæres på alle klassetrin.
I 1. klasse spørges: 2 3’ere + 4 5’ere = ?

8’ere. I 6. klasse spørges: 2 kg á 3 kr/kg
+ 4 kg á 5 kr/kg = 6 kg á ? kr/kg. I 11.
klasse spørges: 2 sekunder á 3 m/s + 4
sekunder á 5 m/s = 6 sekunder á ? m/s.
Hvis p–kurven ikke er stykkevis konstant,
men lokalt konstant (kontinuert), indeholder summen uendeligt mange led, hvilket skrives som (p*v) → ∫p dv. Igen
ses, at per–tallene, kr/kg–tallene p, naturligvis skal opganges med kg–tallene dv
til kr–tal, før de kan plusses til et kr–tal.
Forskellen på stykkevis og lokal konstans er blot en ombytning af epsilon og
delta i epsilon–delta definitionen på lokal konstans (kontinuitet).
Integralet er et faktisk tal, som fortæller, hvad summen faktisk er. Det modsatte, vækst–pertallet dy/dx er et fiktivt
tal, som fortæller hvad væksthastigheden
ville være, hvis den fortsatte uændret.
På C–niveauet kan alle med en formel-

regner beregne, at hvis m/s–tallet stiger
efter formlen v = 0,3x2, så vil gennemsnitshastigheden de første 5 sekunder
være arealet under v–kurven delt med
5, dvs. 12,5/5 = 2,5.
På B-niveauet indses let, at integralet fra
0 til t af x, x2 og x3 er hhv. 1/2·t2, 1/3·t3
og 1/4·t4. Heraf induceres ’trin-op’ reglen ∫xn–1dx = 1/n·xn, som må være sand,
da ingen deducerede forudsigelser, som
fx ∫x 27dx = 1/28·x 28, kan falsificeres.
Overflyttes integration som den omvendte regningsart, differentiation, fås ’trinned’ reglen d/dx(xn) = n·xn–1.
Alle kan opsummere per–tal ved integration. Integration som grænseværdi af summer har imidlertid den fordel, at den kun
reproducerer videns–adelen (Bourdieu).
Af samme grund undervises der ikke i
integration i 1. og 6. klasse.
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