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Invitation til matematikkens videnskabsteori Mikkel Willum Johansen Hent PDF Forlaget skriver: En
sammenhængende introduktion til både erkendelsesteoretiske, sociologiske og etiske aspekter af de

matematiske videnskaber.

Matematikkens filosofi har traditionelt diskuteret, hvad matematik handler om, og hvordan man opnår sikker
viden om matematiske sammenhænge.

Disse helt grundlæggende spørgsmål behandles i bogens første del, hvor både de klassiske og en række helt
moderne svar bliver præsenteret og diskuteret.

I bogens anden del gives et nyt og forfriskende perspektiv på matematikkens praksis. Her beskrives det blandt
andet, hvad matematikere gør for at få ideer, og hvilken rolle matematiske beviser spiller i matematikken.

I bogens tredje del diskuteres matematikkens institutionalisering og rolle i det moderne samfund. Bogen
diskuterer herunder, hvor troværdige matematiske modeller er, og om matematikere har et etisk ansvar.Bogen

giver en nuanceret og mangesidet beskrivelse af matematikken som en moderne videnskab.

Bogen er designet til undervisningsformål, men den kan læses af enhver, der er interesseret i at forstå, hvad
matematik egentlig er.
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