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0.1. SAMMANFATTNING

0.1

i

Sammanfattning

I denna text presenteras ett kompendium i Geometrisk Algebra, avsett
för gymnasieelever. Denna spännande matematiska konstruktion har
den fördelaktiga egenskapen att såväl tensoralgebra som spinoralgebra
ingår i den som delalgebror. Detta innebär att den geometriska algebran
skulle kunna fungera som en sammanlänkande teori med vilken elever
skulle kunna få en mer syntetiserad förståelse av den matematik de
behöver för att tillgodogöra sig den moderna fysiken.
För att göra materialet mer tillgängligt för gymnasieelever framställdes det på ett humoristiskt vis, med en familjär ton, mycket olik
traditionella läromedel. Denna framställning testades på ett antal elever i en gymnasieskola i Stockholms innerstad.

ii

0.2

Abstract

In this text will be presented the results of a trial course in Geometric
Algebra for high school students. This exciting piece of mathematics
has the property that it includes both the tensor and spinor algebras,
which means that it can act as a unifying language of the mathematics
one needs to learn in order to master modern physics.
In order to make the material accessible for high school students
it was presented in a humoristic manner, with an immediating effect.
This was tested on a group of students, in central Stockholm.
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Kapitel 1

Introduktion
I den här rapporten redovisas resultat från en serie föreläsningar och
lektioner i klassisk fysik, uttryckt i geometrisk algebra, genomförda
på ett gymnasium i Stockholms innerstadsområde. Undersökningens
huvudfokus var att förbättra ett läromedel, i form av ett kompendium,
skapat för att introducera eleverna i ämnet.
Eleverna som deltog i studien är motiverade, i bemärkelsen att de är
intresserade nog av matematik för att starta en matematikförening på
sin skola och delta i studien på sin fritid, och de är studievana. Gymnasieskolan har ett av landets högsta intagningsbetyg och merparten av
eleverna går vidare till högre studier, viket kan innebära att resultatet
i studien inte är tillförlitligt vid en eventuell nationsvid generalisering.
I sin Oerstedmedaljföreläsning [9] beskriver David Hestenes hur han
skulle vilja utveckla inte bara hur man undervisar matematik och fysik utan även vad som undervisas. För att befästa sina pedagogiska
grundtankar inför han fem lärandeprinciper [s. 104], som beskriver hur
ett konceptuellt lärande ska kunna uppnås i en undervisningssituation.
Med konceptuellt lärande kommer i denna text menas lärande koncentrerat på begreppsmässig förståelse. Till fundament för sina principer
använder Hestenes de pedagogiska teorierna skapade av Jean Piaget,
vilka inte tar hänsyn till kommunikativa och kulturellt präglade lärandesituationer, men detta till trots förefaller hans resonemang högst
applicerbara och väl avvägda för fysikundervisning. Hestenes kallar den
typ av lärande han vill uppnå för ”conceptual learning” [s. 104][9], vilket översatts konceptuellt lärande för att särskilja lärandeteorin och
diskussion kring förståelsen av enskilda begrepp. Hestenes egna rubriker på principerna har översatts och används här. De fem principerna
är:
(1) Det konceptuella lärandet är en kreativ handling. Med det1
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ta vill Hestenes framföra hur viktigt det är att eleven arbetar kreativt
med stoffet på ett sätt som i vissa avseenden avspeglar vetenskapens
utveckling från rudimentära tankar till fullt utblommade fysikaliska
modeller. Om vi håller i åtanke den kulturella kontext eleven verkar
i försäkrar oss denna princip om att vi inte nedvärderar individens
potential, även om de kulturella normerna ofta tenderar att tillskriva
vetenskapliga landvinningar som några få geniers verk. Hestenes menar
att så inte nödvändigtvis måste vara fallet [s. 105].
(2) Konceptuellt lärande är systematiskt. Detta innebär att ett
begrepp inom en disciplin får sin mening utifrån dess plats i ett helt
system av begrepp. På så vis blir tolkningen och betydelsen av t.ex.
en tillståndsvektor inom kvantmekaniken beroende av hela systemet
av den kvantmekaniska teoribildningen. Med detta perspektiv blir en
sammansatt helhetskunskap inom kunskapsdisciplinerna viktigare än
kunskap om hur en specifik, lösryckt, problemställning ska behandlas
[9].
(3) Konceptuellt lärande har kontextuellt beroende. Med denna
princip vill Hestenes påpeka vikten av att skapa klassrumsklimat som
befrämjar konceptuellt lärande [9].
(4) Kvaliteten på lärandet beror av de konceptuella verktyg
som görs tillgängliga för eleven. För att kunna tillgodogöra sig det
lärande som enligt Hestenes är eftersträvansvärt, menar han att undervisningen måste sträva mot en syntes av ämneskategorier, som idag
kan upplevas som fragmenterade. Framförallt måste de matematiska
verktygen eleven förväntas lära sig för att bemästra de fysikaliska begreppen sammanlänkas i ett intuitivt och logiskt sammanhållet system
[s. 105][9].
(5) Ett bättre lärande kräver en medveten övning med kritiskt utvärderande återkoppling. Här menar Hestenes att det inte
är möjligt för en elev att lära sig på ett effektivt sätt genom att på
egen hand arbeta igenom mängder med problem utan att få återkoppling som befrämjar dennes kunskapsbildande verksamhet [9].
Hestenes beskriver i sin föreläsning hur det fragmenterade sätt på vilket elever lär sig matematik påverkar deras förmåga att ta till sig de
fysikaliska modeller dessa använts till. Som exempel kan nämnas att för
att praktiskt kunna använda relativitetsteorins fysikaliska idéer måste
eleven tillgodogöra sig tensoralgebra. Ett problem som kan uppstå är
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att eleven inte inser hur denna matematik passar in bland de redan
behärskade begreppen - och därför inte på ett begripligt vis kan passa
in den i redan existerande begreppssystem - vilket medför att lärandet
försvåras. Hestenes listar ett antal olika begrepp - syntetisk geometri,
koordinatgeometri, komplexa tal, kvaternioner, vektoranalys, matrisalgebra, spinorer, tensorer, differentialformer - vilka den som studerar
fysik förr eller senare stöter på. Han menar att dessa införs på ett sätt
som fragmenterar elevens förståelse av ett i själva verket sammanhängande system av begrepp [s. 106][9].
Ofta används matematik, som i grunden har gemensamma nämnare, på ett sätt som får eleven att misstänka att dessa inte hör ihop.
Detta leder till att eleven kanske väljer en lärandestrategi där denne
lär sig utantill när vilka matematiska knep ska användas utan att inse kopplingen mellan dessa, en så kallad ytlig lärandestrategi [s. 22][1].
Hestenes ger bland annat ett exempel på en lärobok som innehåller tre
olika sätt att utföra rotationer [s.106][9], vilket resulterar i att studenten måste lära sig tre olika sätt att utföra samma operation. Det finns
självfallet en poäng i detta, eftersom olika tekniker lämpar sig olika väl
i olika applikationer. Problemet är att dessa faktiskt har gemensamma
nämnare och eleven inte informeras om detta, utan istället riskerar att
göra antagandet att man i olika fysikaliska tillämpningar utför rotationer på vitt skilda sätt. I och med detta missar eleven chansen att lära
sig hur de olika strukturerna hänger samman. Hestenes skriver

Relations among different physical concepts represented in different
symbolic systems are difficult to recognize and exploit [s. 106][9].

För att bättre kunna förstå och använda de olika matematiska begreppen, och därmed få en bättre förståelse för de fysikaliska idébyggen eleven förväntas lära sig, föreslår Hestenes att undervisningen ska läggas
om och istället behandla den geometriska algebran. Den geometriska
algebran är i princip synonym med Cliffordalgebran, men de geometriska tolkningarna ligger i fokus. Hestenes menar att eftersom de andra
algebrorna och matematiska konstruktionerna ingår i geometrisk algebra, medför detta att algebran lämpar sig ypperligt till att tagas som
den övergripande teori som sammanför de fragmenterade begreppen till
en fungerande helhet [s. 118ff][9].
I denna text presenteras resultatet av en försöksperiod där gymnasieelever undervisades i geometrisk algebra redan på gymnasienivå.
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1.1

Syfte

Arbetets syfte och mål är att utröna om elever på gymnasienivå kan
tillgodogöra sig geometrisk algebra, som ett utvidgande komplement
till den rudimentära vektoralgebra man nu introducerar i fysikundervisningen. Syftet med detta skulle med resonemanget från introduktionen vara att eleverna är rustade för ett mer syntetisk och övergripande
matematiklärande vid en högskolan.
Därför har detta examensarbete till yttersta syfte att skapa ett
gångbart läromedel i geometrisk algebra för gymnasieelever. De övriga
frågeställningarna måste betraktas som ett bihang, ämnade att förstärka elevernas deltagande i utvecklandet av läromedlet. Genom att
undervisa eleverna var det lättare för dem att inse när de förstod materialet. Först fick de läsa i kompendiet och försöka förstå på egen hand.
Sedan förtydligades stoffet under lektionerna. Till sist fick eleverna testa om de förstått genom kamratlärande. I samband med utvärderingen
av kompendiet utvärderades även dessa delmoment för att försäkra
kvaliteten på uppdateringen av läromedlet, så att dessa till med viss
säkerhet kunde sägas utgöra förbättringar.
Konkretisering - frågeställningar

i. Hur upplever eleverna i studien kompendiet som läromedel?
ii. Kan den didaktiska modellen användas för att förmedla begreppsmässig förståelse till eleverna i studien?
iii. Förefaller eleverna ha tagit till sig stoffet och i så fall, i vilken
utsträckning?

Del I

Metod och pedagogik
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Kapitel 2

Kursmaterial och
lektionstillfällen
För att förmedla kunskap inom geometrisk algebra till de gymnasieelever som deltog i studien skrevs ett kompendium, vilket kontrasterades
mot ett antal lektionstillfällen. I denna del av texten beskrivs de teorier i pedagogik och didaktik som ligger till grund för utformningsval
rörande både kompendium och lektioner.

2.1

Kompendium

Kompendiet utvecklades för att vara fullgott nog för självstudier då
eleverna förväntas ha användning av materialet i sina fortsatta studier.
Därför bör det vara utförligt nog för att kunna repeteras efter en längre
tids uppehåll. Den pedagogiska utgångspunkten till utformningen av
kompendiet grundar sig framförallt på Lev Vygotskijs resultat, rörande
lärande som en funktion av begreppsbildningar relaterade mellan vardagsförståelser och vetenskapliga begrepp. I denna tradition, i modern
tappning kallad sociokulturellt perspektiv, är det vanligt att uttrycka
sig som Roger Säljö gör i sin bok Lärande i praktiken.
I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning
helt centrala och utgör länken mellan barnet och omgivningen. [s. 67]
[17]

Med detta uttalande ställt i relation till Jean Piagets mer egocentriska
teoribildning [17] ger detta enkla citat en mycket annorlunda tolkning
av de inre göranden, inom individen, som påverkar lärandets förutsättningar. Skillnaden ligger i att språket framträder som en kunskapsbärare, i form av inre eller socialt tal.
Lev Vygotskij beskriver i sin bok Tänkande och språk hur det abstrakta tänkandet uppstår hos barn och unga tonåringar, genom bildan7
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det av abstrakta begrepp kopplade till vardagsförståelser via de ord som
beskriver dessa [18]. Han menar att barnets tänkande består av ett antal komplex vilka sammanlänkar ting med ord. Dessa komplex smetas
med tiden ut och blir diffusa nog att generaliseras till ett pseudobegrepp
vilket med införandet av skolväsendets vetenskapliga begrepp utvecklas
till fullvärdiga begrepp. [18]
I senare delarna av sin text beskriver Vygotskij sambandet mellan
språk och tanke som en relation vari tanken via ett antal mellanliggande plan på ett högst komplicerat vis formuleras i det inre språket
och fullbordas till en begriplighet, ett begrepp i det kognitiva systemet.
Vidare visade han på en skillnad mellan yttre (socialt) och inre (egocentriskt) tal. Det belysande exempel Vygotskij ger är på samma gång
ett exempel på hur de grundläggande begreppen, formade under ett liv
av begreppsbildande, kan användas för att belysa intrikata resonemang
[18].
... jag sitter vid skrivbordet och talar med en människa som befinner
sig bakom min rygg, och som jag alltså, naturligt nog, i denna belägenhet inte kan se. Utan att jag märker det lämnar min samtalspartner
rummet. Jag fortsätter samtala, vägledd av illusionen att någon lyssnar
och förstår mig. [s. 435][18]

I detta fall skulle det förefalla för en skickligt kamouflerad, ouppmärksammad, observatör som om talet i fråga är en inre monolog som observeras. Detta är dock inte fallet eftersom den psykologiska skillnaden
för talaren är den att han tror att någon lyssnar, varför talet i själva
verket är ett socialt språk.
Då denna text kommer att verka utan mellanled vari det inre språket kan filtreras till det sociala, yttre, språket kommer vikt att läggas
på att utforma den på ett vis, om detta är möjligt, som vid införandet
nya begrepp kopplar dessa till vardagsbegrepp, vilket i teorin skulle
stärka förmågan hos texten att på ett begripligt sätt förmedla innehållet och idéerna till mottagaren, läsaren. Detta är samma sak som att
säga att eftersom läsaren inte kan äska texten om ytterligare förklaringar, måste dessa frågor förutsägas och behandlas innan läsaren inser att
denne faktiskt vill ställa frågan. På detta vis blir interagerandet mellan
läsare och text en metadialog mellan författaren, som förutsätter ett
antal gemensamma vardagsföreteelser med liknande begrepp bildade
hos läsare och författare, och läsarens inre tal, där förståelsen bildas i
takt med begreppen.
Eftersom gränsen för barnsligt tänkande generellt uppträder under
senare tonåren [s. 369][18] förefaller det rimligt att göra antagandet
att eleverna på gymnasiet, särskilt de i senare delarna, besitter ett
fullgott vuxet tankesätt. I och med detta görs antagandet att det för
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en gymnasieelev är fullt möjligt att se en aritmetisk sammansättning
av siffror som ett speciellt fall av en mer generell algebraisk struktur.
Vygotskij skriver att
För det yngre skolbarnet är detta aritmetiska begrepp det högsta steget. Bakom detta finns ingenting. Därför är en rörelse på detta begreppsplan helt och hållet beroende av den aritmetiska situationens
betingelser: det yngre skolbarnet kan inte ställa sig över denna situation, men tonåringen kan det [s. 370][18].

Det bör alltså rimligen vara möjligt att abstrahera ett antal begrepp
inom matematiken i en text och eleverna bör ha utvecklad begreppskapacitet nog för att kunna tillgodogöra sig detta, förutsatt att materialet
i tillräcklig utsträckning följer ett fungerade pedagogiskt program vilket förutsätts underbyggt nog för att tackla de lärandeproblem som
kan uppstå hos läsaren.
2.1.1

Humor som undervisningsstrategi

Ett antal forskare har arbetat med att undersöka hur och om en humoristisk framtoning kan påverka elevers lärande. Man har kunna påvisa viss förbättring rörande återerinring efter en längre tidsrymd [8],
men det som framförallt framträdde som den stora vinsten med humoranvändandet var att elevernas relation till läraren och ämnet denne
undervisar kan förbättras [8, 19, 7].
Humor ses av dessa forskare som ett kommukativt beteende som
ökar effektiviteten hos läroprocesser [19]. De använder sig av termen
immediacy, vilket innebär att en närhet uppstår mellan elever och lärare. En lärare med hög grad av närhet till sina elever kommer enligt
dessa forskare ha en bättre relationen till dessa. En stor andel forskning pekar mot att en god relation och hög grad av närhet påverkar
en lärandesituation positivt [8]. Med detta resonemang kommer alltså
humor i undervisningen att indirekt påverka elevernas lärande positivt.
Huruvida humorn som används kommer stärka lärarens närhet till
sina elever beror på om eleverna uppfattar den specifika humorn som
lämplig [7, 19]. Den humor som förefaller mest lyckad att använda
sig av i ett kompendium för gymnasieelever är humor relaterad till
undervisat stoff som är av en sarkastisk/ironiserande karaktär samt
språklig humor där ordval, som av eleverna upplevs som deras egen
slang, sporadiskt används [7, 19].
Gemensamt för de studier om humor som används i denna text är
att alla varnar för att användandet av humoristiska inslag i undervisningen kan få motsatt verkan till den önskade lärandeeffektiviseringen.
Frymier och Wanzer varnar för att viss humor kan uppfattas som opassande [7, 19]. Gorham vill uppmana till att läraren även analyserar sitt
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användande av andra beteenden, så som rörelsemönster och personligt
engagemang, vilka ökar graden av närhet innan denne börjar experimentera med humor. Detta för att en förutvarande låg närhetsgrad
kan göra att humorn uppfattas som alltför konstlad [8]. Till sist menar
Warwick att det inte går att använda humor som uppskattas av alla
eleverna samtidigt, eftersom alla tycker att olika saker är roligt [20].
Detta till trots måste ett kompendium, vilket inte kommer att medföljas av en större mängd föreläsningar, ha något som skapar en närhet
och lust inför behandlat stoff. För att uppnå detta används humor på
basis av forskningen redovisad ovan, med försiktighet enligt samma
källors uppmaningar.
Exempel ur kompendiet

För att belysa hur humorn använts i kompendiet kommer här ett antal
exempel att redovisas. Observera att humorn inte är rolig i den bemärkelsen att den leder till skratt, utan helt enkelt skapar en liten slitning
i en annars torr text.
”Om man klurar lite utifrån figur 5...” Anses antagligen inte som
ett lämpligt ordval av läromedelsförfattare då ett sådant uttryckssätt
medför risken att uppfattas som oseriös.
”... kryssprodukten som vi kommer att se är en något mindre begåvad syssling till yttre produkten.” Att ironisera kring stoffet ansågs
av studenterna i Frymier och Wanzers studier som inte bara passande
utan också uppskattad humor [19].
”Hamilton insåg att för att kunna se till att normen (längden) av
vektorn är den gamla vanliga måste...” Återigen är denna passage tänkt
att förmedla samma kunskap som en torrare variant, men på samma
gång skapa en närhet till läsaren med ett i det närmaste familjärt språk.
För att vissa meningar ska kunna skapa närhet krävs det att andra
är mer distanserade. Om alltför många meningar skrivs på det familjära
sättet riskerar hela texten att uppfattas som oseriös och tramsig, men
om istället alltför få används kommer dessa inte kunna samverka för
att uppnå den önskade effekten. Som ett exempel på denna balansgång
lämnas följande stycke.
”Låt A vara en yta med area |A| som ligger i planet P. Vi
kan tillskriva arean en riktning med- eller moturs. Tag sedan
en till yta A’ med area |A’| som ligger i planet P’. När vi
säger att en yta ligger i ett plan kan du jämföra det med att
rita en figur på ett papper. Om du lyfter på pappret och ser
på det från olika perspektiv kommer det fortfarande att se
ut som om din figur hör ihop med pappret.”
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Urvalskriterier

Eftersom eleverna inte förväntades ha ingående kunskap inom differentialekvationer anpassades stoffet som behandlades i kursen, och därmed
kompendiets första kapitel, till enklare matematikska modeller.

2.1.3

Didaktiska överväganden

När kompendiet skrevs var ledmotivet att inte ta för givet att eleverna skulle vara förberedda nog och ha matematisk kompetens värdig
uppgiften att tolka och själva finna ut de djuplodande konsekvenserna och styrkorna i algebran. Med anledning av detta kan kompendiets
första delar förefalla överdrivet övertydligt beskrivna sett utifrån en
högskolestudents perspektiv.
Vidare blev det didaktiska ledmotivet i kompendiet ett pragmatiskt
ställningstagande där eleverna inte förväntades ägna stor kognitivt engagemang till stoff de inte skulle finna nyttofyllt för sin framtida kunskapsutveckling. Detta medförde att eleverna behövde övertygas om
den geometriska algebrans nytta, jämfört med andra algebraiska system. Anledningen till detta var att kompendiet inte utgjorde kursmaterial i en kurs eleverna kunde tillgodoräkna sig i sin gymnasieexamen
samt att undervisningen skedde på elevernas fritid.
Det torde vara ett föga diskutabelt faktum att elever ofta lägger
stor tankemöda på att lära sig stoff presenterat i litteratur om detta
krävs av dem inför en examination, men att de i övrigt skulle välja
att engagera sig minimalt i en text som förmedlar en kunskap, som de
inte bedömer pragmatiskt underbyggd för sin framtida nytta. Därför
lades stor vikt i kompendiet på att försöka förmedla fördelarna med
att känna till geometrisk algebra. Algebran kommer förmodligen inte
uttalat att undervisas på högskolan, men resultatet från andra system
är inkluderade i den, vilket anfördes som en av anledningarna till att
lära sig geometrisk algebra.

2.2

Lektionstillfällen

Lektionerna planerades och genomfördes vid fyra separata tillfällen.
Det hade varit till studiens fördel med fler tillfällen, men tidsperioden
för arbetet och elevernas fria engagemang satte ramar som inte tillät
en längre studie.
Lektionsplaneringen står att finna i appendix B.
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2.2.1

Pedagogik

Eftersom eleverna deltog på sin fritid lades extra vikt på att uppnå
ett demokratiskt och deltagande klassrumsklimatet under lektionerna.
Detta för att en tvingande och kvävande pedagogik förmodligen skulle
ha hämmat elevernas lärande och emotionella gensvar mot ämnet. Den
uppmärksamme läsaren påpekar här att samma antagande kan göras
för all undervisning, men eftersom kunskapsinhämtandet i detta fall
skedde på elevernas fritid bör rimligen deras känslighet i denna aspekt
varit extra stor.
För att uppnå detta lärandeklimat användes en smått idealiserade
modell baserad på Vygotskijs teori rörande tankens relation till språket. Här gjordes antagandet att en kommunikativ lärandesituation, där
eleverna fick delta i diskussioner kring ämnet och relatera sina vardagsbegrepp till de matematiska begreppen, skulle förstärka lärandet och
tillika förmedla till eleverna deras deltagande och inte enbart mottagande position i lärandesituationen. Detta för att en kommunikativ
lärandemodell antas underlätta skapandet av det eftersträvade klassrumsklimatet. Vygotskijs idébygge har diskuterats mer ingående tidigare i denna text.
2.2.2

Kamratlärande

Eftersom eleverna inte förväntades testa sina kunskaper i en problemlösande kontext enligt den vedertagna ordningen föreläsning-läxa-prov,
inriktades lärandet till att i första hand begripliggöra och förmedla en
konceptuell förståelse av stoffet. Det har visat sig att en begreppsmässig
förståelse i förlängningen medför en ökad förmåga i problemlösning[14],
vilket gör att eleverna i framtiden kan utveckla sitt bemästrande av
textens innehåll för att bruka vid problemlösning på egen hand.
I sin bok Peer Instruction beskriver Eric Mazur sitt tillvägagångssätt för att förmedla konceptuell förståelse i klassisk fysik [14]. Mazur beskriver hur han kom till insikten att hans elever lärde sig ett
mekaniskt, algoritmliknande, sätt att lösa uppgifter, vilket kan liknas
med utantillinlärning utan förståelse. För att motverka detta började Mazur undvika formler och härledningar i sin undervisning så att
eleverna inte kunde frestas att lära sig utantill. Han diskuterade istället de faktiska förhållandena och fysikaliska förloppen beskrivna av de
matematiska modellerna. Den begreppsmässiga förståelsen behandlades alltså på föreläsningarna. Eleverna fick sedan tillgodogöra sig de
mer matematiska detaljerna i kurslitteraturen och kompletterande föreläsningsanteckningar, lecture notes, på egen hand.[14] I detta arbete
kommer peer-instruction att översättas med kamratlärande.
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För att möjliggöra denna typ av lärande introducerade Mazur ämnet och gav sedan flervalsfrågor som testade inte beräkningskompetens
utan begreppsförståelse, vilka eleverna fick arbeta med självständigt
ett antal minuter. Därefter fick eleverna ”lära” varandra, det vill säga
diskutera i grupp för att antingen övertyga varandra om det rätta svaret, om de valt olika svar, eller förvissa sig om att dera val var korrekt
om de valt samma alternativ. Efter diskussionen gav Mazur det korrekta svaret och gav ytterligare tid åt begreppet om förvirring kvarstod
hos eleverna[14].
Ett exempel på en sådan fråga är
Consider an object floating in a container of water. If the container is
placed in an elevator that accelerates upward,
1. more of the object is below water.
2. less of the object is below water.
3. there is no difference. [s. 171][14]

Denna modell antogs av författaren vara lämplig till denna studie på
grund av den geometriska algebrans tolkningsmöjligheter. Den kan tolkas rent geometriskt, men även som abstrakta operationer utförda på
idealiserade vektorer, varför begreppsmässig förståelse blir än mer värdefull än memorering.
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Kapitel 3

Datainsamling och resultat
3.1

Metod

Eftersom deltagarunderlaget inte representerar ett tvärsnitt av de svenska gymnasieeleverna utan snarare är ett studiemotiverat och studievant
segment, blir studien naturligt mer kvalitativ än kvantitativ i sin utformning.
I sin bok Intervju som metod beskriver Monica Dalen [4] vilka forskningsetiska dilemman som måste tas ställning till vid varje kvalitativ
studie. Hon listar de nödvändiga kriterierna som måste uppfyllas, enligt Vetenskapsrådet, för att forskningen ska kunna klassas som etiskt
försvarbar. Dessa är:
• krav på samtycke
• krav på att bli informerad
• krav på konfidentialitet
• krav på skydd för barn
• hänsyn till socialt svaga grupper [s. 21][4]

Kraven behandlades enligt följande:
• Eleverna deltog i studien på sin fritid, med insikt om att studien
genomfördes, varför deras samtycke kunde anses implicit. De fick
även skriva under ett dokument där de medgav att de deltog på
egen fri vilja.
• Eleverna fick såväl muntlig som skriftlig information om studien.
Informationsförmedlandet strukturerades enligt de punkter som
tas upp i Dalen [s. 22].
• För att försäkra elevernas anonymitet fick de alla ett nummer och
endast författaren känner till vilket nummer som hör till vilken
15
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elev. Eleverna kommer i rapporten att namnges som E1 för elev
nummer ett, osv.
• De elever som ännu inte fyllt arton år var tvungna att ha målsmans tillstånd att delta i studien.
• Denna studie bedöms ha ingen eller mycket få implikationer som
kan tänkas påverka utsatta grupper i samhället varför denna paragraf inte behandlades i någon större utsträckning.
3.1.1

Enkäter

Efter varje lektion fick eleverna fylla i ett frågeformulär som dels undersökte deras upplevelser av lektionerna, men även testade hur väl
eleverna tagit till sig det tänkta lärandestoffet i kursen.
Enkäterna utformades enligt de riktlinjer Göran Ejlersson ställer
upp i sin bok Enkäten i praktiken. Den utformning som valdes var att
dels ställa frågor rörande elevens uppfattning av den pedagogiska strukturen av lektionen, men även frågor som testade om eleverna uppnått
en konceptuell förståelse av stoffet. Detta genomfördes med hjälp av
frågor som besvarades enligt Lickert-skalan [s. 91][6].
Enkäten redovisas i appendix C.
3.1.2

Djupintervjuer

Under studiens gång genomfördes en längre djupintervju med fyra av
eleverna, en efter varje lektionstillfälle, för att utröna hur elevernas
syn på matematik som modelleringsverktyg utvecklades. Även elevernas
tilltro till sin förmåga inom geometrisk algebra i synnerhet och fysik i
allmänhet undersöktes.
Dalen [4] beskriver hur en intervju bör struktureras och i denna
studie är valet av metod en lätt styrd intervju, där korrespondenten
får ta ställning till följande frågor:
1. Hur upplevde du tonen i kompendiet?
2. Vad tyckte du om arbetet med peer-instruction?
3. Vad skulle du vilja tillägga till kompendiet om du fick välja vad
du vill?
4. Hur upplevde du abstraktionsnivån i det presenterade kunskapsmaterialet?
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För att underlätta tolkningen av elevens inställning till ämnesområdet och för att försöka utröna hur väl denne tagit till sig och förstått
koncepten ställdes en mängd följdfrågor. Detta gjorde att frågorna kan
tolkas som halvöppna [4]. Med detta menas att det finns utrymme för
respondenten att utveckla sina svar, men inte helt fritt kan tala om
ämnet som det faller denne in.
Transkriberade intervjuer finns att tillgå om man kontaktar författaren.
3.1.3

Deltagarna

Totalt deltog endast fyra elever i studien. Det låga deltagarantalet tros
bero på att gymnasieskolan där studien genomfördes är mycket studieintensiv och eleverna eftersträvar höga betyg. Detta gjorde förmodligen
att man prioriterade studier i faktiska kurser framför ny kunskap som
inte normalt sett ingår i gymnasiet.
De elever som faktiskt deltog var alla intresserade av matematik,
men de skulle komma att prioritera sina studier framför läsande i kompendiet. Detta gjorde att en mindre del av stoffet kom att behandlas
och eleverna inte hann med att läsa alla sidor i kompendiet. På grund
av detta infördes en prioriteringsordning där eleverna ombads läsa de
grundläggande delarna (1 till 2, 3.3 till 4.0), den formella definitionen
av geometrisk algebra (del 5) och beviset för Keplers andra lag (del
12).

3.2
3.2.1

Sammanställning av resultat
Enkäter

Enkät 1

Eleverna uttryckte en positiv inställning till stoffet såtillvida att de
uppfattade den geometriska algebran som spännande. De reserverade
sig däremot alla mot den höga abstraktionsnivån och efterfrågade fler
bilder och konkreta exempel med vilka de kunde bättre befästa kunskaperna.
Enkät 2

Eleverna ville återigen ha fler exempel och bilder till förtydligande i det
material de hittills läst. Vidare uttryckte de viss tveksamhet till att de
skulle kunna lära sig hela stoffet i kompendiet på de fyra veckorna som
var avsatta för lektionerna. Detta togs upp till diskussion vid tillfälle
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nummer tre. Det beslutades att elevernas medverkan till förbättrande
av kompendiet skulle uppta den tid de kunde lägga på sitt medverkande
i studien. Avsikten med de återstående lektionerna blev att förtydliga
stoffet som presenterats i kompendiet. I och med detta kunde eleverna
bättre avgöra vad av framställningen i kompendiet de upplevde som
mer och mindre lyckat.
Arbetet med kamratlärande ansågs av eleverna både som stimulerade och motiverande. Vidare ansåg de att undervisningsstilen bidrog till
att befästa kunskaper och klargöra vad de faktiskt förstått och endast
trott att de förstått.
Enkät 3

Eleverna ger i denna enkät bra feedback på kompendiet. Denna är dock
koncentrerad på tryckfel i form av stavfel och syftningsmisstag, vilket
inte direkt berör studien och därför utelämnats.
Enkät 4

Eleverna framför liknande kritik på de sidor de läst inför denna enkät
som de tidigare gjort. De vill ha fler exempel, räkneuppgifter och vissa
förtydliganden.
3.2.2

Intervjuer

Intervju 1

Detta intervjutillfälle genomfördes med elev E1.
Det framkom att eleven uppskattade tonen i kompendiet, men ansåg
att abstraktionsnivån var aningen för hög. Det som gjorde kompendiet
läsbart var framförallt ”alla småkommentarer som gör att man vaknar
till”, alltså de som i denna text benämns som humoristiska. Eleven
tyckte inte att kompendiet förutsade frågor till den grad som författaren
önskat att det skulle och förhöll sig tveksam till huruvida det lämpade
sig för självstudier.
Intervju 2

Detta intervjutillfälle genomfördes med elev E3.
Eleven vill att begrepp och variabler som införs förklaras mer utförligt.
Eleven var mycket positiv till språkbruket i kompendiet.
E3: ”Det var en som jag tyckte [var] ganska kul... Det är såhär lite
roligt. Då känner man lite så här personlig. För att det är tråkigt med
så här, det här är lika med det här är lika med det här... Det är som
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att man lyssnar på någon när man gör så här.”
Detta är precis den typ av effekt som humorn är tänkt att uppnå,
eftersom eleven även hävdade att det var lättare att förstå och ta till
sig den kunskap som texten försökte förmedla på grund av humorn.
Eleven ville även att kompendiet skulle utökas med en ordlista i
slutet. Så att läsaren ska kunna slå upp ett ord denne inte förstår på
ett enkelt sätt utan att behöva leta genom hela kompendiet efter var
begreppet först infördes.
E3: ”Det är jättebra att kanske ha en gloslista i slutet. Om man så här
tappar bort sig... Det färskar upp minnet också.”
Eleven menar att abstraktionsnivån är något högre än vad denne
är van vid, men hävdar att användandet av grekiska alfabetet stör läsningen mer. Däremot innebär detta inte, tycker E3, att dessa bör bytas
ut mot andra beteckningar eftersom det är lärorikt och bra förberedelse
för högskolan att se mer av dessa symboler redan i gymnasiet.
Till sist vill eleven se mer övningsuppgifter i kompendiet.
Intervju 3

Detta intervjutillfälle genomfördes med elev E2.
Elev 2 tyckte att materialet var intressant, men något ”svårare” än
matematik han tidigare ägnat sig åt på grund av abstraktionsnivån.
E2: ”Men det är verkligen inte något som e, som man ska tänka sig
för att införa på gymnasieskolor. Asså, verkligen inte något som skulle
vara ett problem så länge som man har lektioner i det också. Bara läsa
i häftet så kanske det blir att man inte har något att diskutera det
med... Om man diskuterar med kompisar så vet vi inte vad som är rätt
svar...”
Eleven uppskattade arbetet med kamratlärande.
E2: ”Till exempel senast vi gjorde det där parallella vektorer och sånt.
Då kände jag verkligen att jag förstod. Sen så när man faktiskt gör
frågorna så märker man att man greppat delar men inte hur det hänger
ihop som helhet.”
Eleven uppskattade tonen i kompendiet, men tyckte inte att det
var så speciellt, utan tyckte att de påminde om materialet de läser i
”matte breddning”. Även E2 efterlyste i samband med detta ett register
med symboler och ord ”som beskriver vad symboler och matematiska
termer betyder, så att man kan läsa på tåget”.
Till sist menar E2 att ”[v]issa delar fattar man inte och de skulle
vara mer utdragna, att vissa delar beskriver man mer i detalj” vilket
tolkas som att eleven menar att det finns passager i texten som bör
förtydligas. Dessutom vill E2 gärna se ett övningshäfte med detaljerade
lösningar till problemen.
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Intervju 4

Detta intervjutillfälle genomfördes med elev E4.
Elev 4 inleder med att beskriva sitt intresse för matematik, vilket inneburit att E4 sedan grundskolan legat före och läst mer avancerade
matematikböcker än sina klasskamrater.
E4: ”Därför har jag erfarenhet av det här... Om den här kursen skulle
hållas... som fysik breddning... Då tror jag nästan att man måste ha
en... lärare som hjälper till och löser de här problemen. Det var svårt
att förstå vissa delar... Vi har inte jättemotiverade heller eftersom det
inte var en riktig ordentlig kurs... Men samtidigt tror jag att det är en
viss svårighetsgrad här... Alla de här nya symbolerna man använder.
Alla alfa och sånt... Det kan ta ett tag att förstå... Jag tror att det
kan funka som en kurs, men då kommer det krävas en hel del stöd
från lärare, eftersom dom här, vår klass är ändå väldig duktiga killar i
matematik och liknande då.”
Gällande tonen i texten säger E4:
”Jag tror det var lite annorlunda, det var lite jag och så va. Eller. Lite
mer personlig i tonen tror jag det var. Det var inge problem med det
tycker jag... Det skadar inte... Jag vet inte om det var mer effektivt
eller inte.”
E4 tycker att kamratlärande är en bra metod för att förstå och
samtidigt ett roligt arbetssätt eftersom det innebär en ”sammanfattning som eleverna skapar själva”.
E4: ”Fler exempel så att man kan bekräfta det man tror är rätt,
eller ja helt fel då. Så känner man sig säkrare och man lär sig bättre
då.” Med detta menar E4 att det som saknas mest i kompendiet är fler
övningsuppgifter.
Intervjuerna genomfördes på mellan tretton och tjugo minuter och här
har ett försök gjorts att fånga essensen av elevernas inställningar till,
erfarenheter av och tankar kring lektionerna, kompendiet och geometrisk algebra.

Del II

Konklusion och diskussion
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Kapitel 4

Dilemman och
generaliseringar
Det kan förefalla paradoxalt och på gränsen till kontroversiellt att i
en studie rörande gymnasieelever blanda in teorier om lärande framtagna för studenter vid högskola och universitet. Tidigare nämndes
dock att Lev Vygotskij menade att det barnsliga tänkandet i komplex
och pseudobegrepp övergår i ett fullbordat begreppstänkande i tonåren
[s.369][18]. I och med detta förefaller det troligt att göra distinktionen
att även om gymnasieelever stundtals uppvisar ett barnsligt beteende
så tänker de inte som barn. Detta torde medföra att paradoxen är upplöst och kontroversen hejdad så länge som teorierna används för att
beskriva det personliga tänkandet. Det skulle måhända vara en annan
sak att argumentera för att gymnasieelevers gruppdynamiker och yttre
manifesterade beteenden följer den mall använd i många av de i detta
arbete citerade författares verk, men det ligger nära till hands att anta
att deras lärande gör det.
Allt efter arbetets gång utkristalliserade sig frågeställningarna och deras sinsemellan skilda karaktärer framträdde tydligare, där de tidigare
förefallit så närbesläktade. Var och en av de konkretiserade frågeställningarna och deras betydelse för studien kommer behandlas kortfattat
nedan.
Kompendiet som läromedel

Denna delmängd av frågeställningen framträdde under studiens gång
som den mest testningsbara av de tre. Detta eftersom studien i ett
tidigt skede tog sig formen av en testpanelsdiskussion vid utfrågningen
av respondenterna.
I studien deltog totalt fyra gymnasieelever tillhörande en förhållan23

24

KAPITEL 4. DILEMMAN OCH GENERALISERINGAR

devis homogen elevtyp, för vilka en kurs i extra matematik kan tänkas
lockande. Denna elevtyp representerar på intet sätt ett tvärsnitt av
svenska gymnasieungdomarna.
Didaktiska modellen

Deltagarantalet var för lågt och antalet lektioner var för få för att uttala sig för eller emot den didaktiska modellen som föreslagits av Mazur.
Arbetssättet uppskattades av just dessa elever, men vidare efterforskning krävs för att kunna frambringa några evidens för att modellen
lämpar sig för undervisning av gymnasieelever.
Det behandlade stoffet

Eleverna som deltog i studien åberopade ett flertal gånger en mycket
krävande studiebörda som anledning till att lektionspass måst flyttas
och förberedelseläsning ej genomförts. Detta medförde att det kunskapstest som planerats för eleverna ströks ur studien. Det enda framkomna resultatet rörande hur väl eleverna lyckats lära sig stoffet är den
kvalitativa slutsatsen utifrån deras utsagor vilket tyder på att de upplever att de lärt sig en del geometrisk algebra. Hur pass väl de lyckats
assimilera ett abstraktare vektorbegrepp måste bli ämnet till en annan
underökning och kan inte besvaras här.
Implikationer för studien

Alla dessa överväganden sammanvägdes och studien bedömdes enbart
kunna besvara den första av de tre delfrågeställningarna. Då större delen av projekttiden använts till att förbereda och skriva kompendiet
föreföll det dessutom korrekt att undersökningens resultat skulle medföra förbättringar till detta läromedel.
Här hade eleverna en hel del att bidra med och kom med ett antal
förslag på förbättringar, som förhoppningsvis utvecklat läromedlet till
det bättre. Här kvarstår mycket arbete och framförallt fler egna övningar med lösningar skulle förbättra lärandet avsevärt. Detta för att
lärande inte kan vara passivt utan kräver aktiviteter som motsvarar en
eventuell kunskapsutvärdering [1].

4.1

Möjlighet för generalisering

I sin bok Varför vetenskap? behandlar Ulf Bjereld m.fl. [2] statsvetaren
Harry Ecksteins begrepp avgörande-fall-studien. De definierar detta fall
som ”[...] ett fall där teorin inte kan förväntas gälla, alternativt där
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teorin absolut måste gälla” [s. 89][2]. De menar att resultaten från
en studie av denna karaktär till viss utsträckning kan generaliseras
eftersom teorin inte direkt kan avfärdas om den visar sig gälla i det
kritiska fallet [s. 87ff][2].
I och med detta skulle man kunna argumentera för att studiens
resultat kan generaliseras eftersom de elever som deltog i studien utgör
en kritisk grupp. Detta baseras på två fakta:
• Eleverna är genuint intresserade av matematik. De deltar förutom
i denna studie även i Mattecirkeln - Polynom för gymnasieelever,
ett projekt där gymnasieelever får undervisning på KTH.
• Eleverna har omsatt sitt intresse för matematik i kunskap. De går
på en gymnasieskola med tung studiebörda och lyckas där mycket
väl i sina matematik- och fysikstudier.
I och med detta blir elevernas utsagor och ageranden under studiens
gång till ett avgörande i studiens alla tre frågor. Om de hävdar att
kompendiet är fullständigt oläsligt, måste detta totalt skrivas om. Detta medför att hypotesen rörande vilken humor som kan användas i
ett kompendium måste omvärderas. Skulle de kräva att arbetet med
kamratlärande måst avbrytas skulle detta medföra att man kan förhålla sig kritisk till huruvida denna form av undervisning lämpar sig
på gymnasiet. Med detta åsyftas gruppens egenskaper som kritisk, inte
studiens förmåga att döma ut kamratlärande. Hade eleverna vänt sig
emot denna undervisningsform skulle detta kunnat härledas till att det
är ett så pass nytt arbetssätt för dem. Om en längre studie i ämnet
genomförts på gruppen vill författaren dock hävda att arbetssättets
lämplighet kunnat ifrågasättas om denna funnit att dessa elever inte
tog till sig arbetsformen. Till sist skulle deras eventuella protester att
stoffet är för abstrakt medföra reservationer kring huruvida materialet
som presenterats i kompendiet lämpar sig för gymnasister.

4.2

Studiens implikationer

Eleverna hade vissa reservationer kring delar av texten. De menade
att för att fullt ut kunna ta till sig materialet krävdes ytterligare exempel och övningsuppgifter. Övningsuppgifterna, menade de, skulle ha
fullständiga lösningar så att de med säkerhet kunde fastställa att de
förstått och räknat rätt. Vidare önskade de alla någon form av ordlista eller teckenlista i slutet av texten som kunde vara till hjälp om de
glömde någon definition mellan lästillfällena.
Eleverna menade alla att sättet texten utformats på inte väckte anstöt. Två av eleverna uttryckte gillande gentemot humorn och de två
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andra menade att den inte skadade, men att de inte lagt större märke till den. Det framkom att texten skulle kunna göras tydligare med
hjälp av ändrad layout, som tydligare framhävde viktiga partier så som
satser och definitioner.
Intervjuerna indikerade att eleverna all hade liknande åsikter angående peer-instruction-tillfällena. Det framkom i intervjuerna att detta
arbetssätt varit mycket uppskattat av dem. De menade att först efter
dessa diskussioner kunde de ärligt säga till sig själva att de faktiskt
förstått vad lektionen handlade om eftersom de fått möjlighet att testa
sina kunskaper.
Eleverna förefaller har tagit till sig stoffet i något mindre utsträckning än vad som initialt antogs vid studiens början. Det framkom i
intervjuerna att eleverna själva trodde detta berodde på att de inte
skulle betygsättas eller få poäng för sin insats. De menade att de skulle
lagt ner betydligt mer tid på att ta till sig stoffet om det varit en ”riktig
kurs” (E2).
Denna fallstudie behandlade en kritisk grupp, för vilka samtliga uppställda hypoteser höll. Detta medför måhända inte att det är ställt
bortom rimligt tvivel att gymnasieelever kan undervisas i geometrisk
algebra och att undervisningen bör ske med peer-instruction och ett
humoristiskt skrivet kompendium. Det intressanta med denna studie
på en kritisk grupp elever är att påståendet att det absolut inte går
att genomföra är falskt. I och med detta måste vi endast ta ställning
till varför det skulle vara fördelaktigt om elever på gymnasienivå fick
ta del av geometriska algebran. Denna fråga lämnas utan svar i denna
diskussion eftersom David Hestenes på ett lysande sätt besvarat detta
[9]. Vad som däremot står klart är att eleverna som deltog i studien var
mycket nöjda och upplevde att den varit behjälpligt för dem. Med hela
resultatet sammantaget rekommenderas geometriska algebran och arbetssättet för gymnasieelever eftersom ”[e]n studie som inte går utöver
sig själv i något avseende kan inte karaktäriseras som en vetenskaplig
studie” [s. 81][2].
4.2.1

Förbättringar

De förbättringar som genomfördes efter elevåterkopplingen var:
• Förtydligande av vissa stycken.
• En ordlista skrevs och placerades sist i kompendiet.
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• Sju nya uppgifter med fullständiga lösningar lades till texten.
4.2.2

Förbättringsförslag och fortsatta undersökningar

Det finns fortfarande en hel del i kompendiet att förbättra om så skulle
vara önskvärt för efterkommande examensarbetare.
• Skapa ett till kompendiet hörande övningshäfte med fullständiga
lösningar till samtliga problem.
• Ytterligare förbättra layouten i kompendiet.
• Skapa en utvärdering för att undersöka hur väl gymnasieelever
tar till sig begreppen i geometrisk algebra och genomför en kursserie. Detta för att ytterligare stärka tilltron till hypotesen att
abstraktionsnivån kan höjas i gymnasieskolan.
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Bilaga A

Kompendium.
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Matematik med geometrisk
betydelse
I mitten av 1800-talet skapade matematikern Herman Grassman ett
system för att beskriva olika riktade tal. Ni har redan stött på det
vanligaste riktade talet i era fysikstudier i form av en vektor. Detta tal
beskriver en längd och en riktning.
I denna text kommer ni att stifta bekantskap med ett antal riktade
tal med vilka fysikaliska beräkningar kommer kunna utföras på ett
enklare sätt och resultaten får en mer intuitiv tolkning.
Det finns ett antal böcker på området som har fungerat som fundament i skapandet av detta kompendium genom att dessa bidragit
till att jag själv förstått materialet. Den intresserade läsaren kan gräva
djupare i den geometriska algebran genom att läsa dessa texter. Pionjären framför andra inom fältet under modern tid heter David Hestenes
och han har skrivit ett antal böcker. Klassisk fysik behandlar han i sin
bok New Foundations for Classical Mechanics [10]. För en utförligare
beskrivning av Hestenes sätt att uttrycka geometriska algebran föreslås
boken Clifford Algebra to Geometric Calculus [11] där han med hjälp
av Garret Sobczyk utvecklar ämnet och bland annat tar upp den riktade derivatan, som inte tas upp i denna text. För en något mer modern
framställning, framförallt i fråga om fysiken som behandlas föreslås de
Sabbata och Kumar Dattas bok Geometric Algebra and Applications
to Physics [15].
Jag rekommenderar även varmt en genomläsning av Lars Svensson
och Douglas Lundholms föreläsningsanteckningar i cliffordalgebra [16]
i vilken denna framställs på ett sätt som skiljer sig mycket från de
ovan nämnda böckerna. Detta torde bero på att de förutnämnda böckerna har ett fokus på tillämpningar inom fysik medan Svensson och
Lundholms text fokuserar på den rent abstrakta matematiken.
Notera att i slutet av kompendiet finns en ordlista där begrepp kan
repeteras om de dyker upp i texten och du inte minns vad de innebär.
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A.0.3

Notation

För att förenkla utformningen av denna text kommer ett antal konventioner att införas vilka i mångt och mycket kommer att gälla även för
kurslitteraturen i naturvetenskapliga och matematiska utbildningar på
högskola och universitet. Anledningen till att införa dessa konventioner är alltså dubbelbottnat eftersom det både förenklar framställningen
och förbereder er för studier på högskola och universitet. Notationen
kommer till stora delar att följa den presenterad i Doran och Lasenby.[5]
Bli nu inte oroliga om ni inte förstår allt i den här avdelningen.
Självfallet kommer utförliga förklaringar att finnas i senare delar av
kompendiet. Notationsdiskussionen är till för att kunna gå tillbaka till
när ni behöver kolla upp något i de senare kapitlen och snabbt vill slå
upp vad en viss notation betyder.
Den första konventionen gäller notationen för vektorer. Ni är förmodligen vana vid att se vektorer skrivas som x⃗. Denna framställning
är vanlig i klassisk fysik precis som x, men båda brukar användas för
vektorer i tredimensionella sammanhang. För tredimensionella vektorer kommer ibland notationen med fet stil att användas i denna text,
men eftersom de matematiska resultaten generaliserar till högre dimensioner kommer i de flesta fallen vektorer att skrivas som x. Ett annat
tillfälle då vektorer kommer att skrivas med fet stil är då notationen
kräver att till exempel a behöver reserveras för skalärer och koordinater. Generella multivektorer kommer att skrivas A.
I vissa fall kommer det att vara nyttigt att skilja mellan vanliga
vektorer och basvektorerna. I dessa fall kommer basvektorerna skrivas
som e. Alltså i en något annorlunda font.
Några fler konventioner:
• De två viktigaste algebrorna i den här texten som genereras av det
tvådimensionella och tredimensionella Euklidiska rummen (vilket
helt enkelt betyder de som ser ut som ni är vana vid och använder
när ni till exempel ritar upp en graf) kommer skrivas som G2
respektive G3 .
• Den geometriska produkten av två riktade tal A, B skrivs med
sammandragning AB.
• Inre produkten skrivs med en punkt enligt A⋅B.
• Yttre produkten kommer att betecknas som A∧B. Symbolen kallas för wedge eller kil.
• Inre och yttre produkterna utförs alltid före geometriska produkten vilket gör att (a ⋅ b)c = a ⋅ bc. Vi behöver alltså inte skriva ut
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parentesen, men menar att det är i den ordningen som operationerna ska utföras. Oftast kommer dock parenteser skrivas ut för
ökad tydlighet i läsningen.
• Vinkelparenteser används för utföra operationen ⟨α + a⟩0 = α.
Alltså att man plockar ut termer av den grad som specificeras
(egentligen bör man tala i termer av projektioner för att vara matematiskt korrekt, men vi tar det lite lugnt med det i den här
introduktionen på gymnasienivå). Att vi plockade ut α var helt
enkelt för att skalärer har grad 0.
• Omkastningen av A skrivs A† .
• Linjära funktioner måste kunna särskiljas från multivektorer och
detta uppnås med hjälp av att skriva dem i en något annorlunda
font F(a) eller g(x).
• Så länge som det inte ger upphov till förvirring kommer skalärer
att skrivas med grekiska bokstäver, α, β, γ etc.
• Ett exempels slut markeras med symbolen ∎.
• En uppgiftslydelse avslutas med symbolen ♣.
• Ett bevis avslutas med ♠.
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Geometrisk algebra
A.1

Grundläggande begrepp

För att lättare kunna förstå de matematiska uttrycken i senare delarna
av denna text introduceras här ett antal grundläggande begrepp inom
matematiken. Matematiker talar ofta om att utveckla en intuition för
de ämnesområden de arbetar inom. Detta underlättar förståelse genom
att man på förhand har en känsla för var man vill komma med ett argument och ger även viss inblick i hur man ska ta sig i riktning mot
det målet. Det handlar också om att man kan se relationer och strukturer upprepa sig mellan objekt som från början verkade väldigt olika,
men kan visa sig kunna beskrivas av samma matematiskt abstrakta
strukturerade objekt.
A.1.1

Skalärer

I denna text kommer skalärerna att utgöras av de reella talen. Dessa är
tal utan riktning och sägs inom geometriska algebran vara tal av grad
noll. Den exakta anledningen till namnet känner jag inte till, men ett
bra sätt att minnas vad dessa objekt används till är att tänka på hur
likt skalär och skalning låter. Skalärer används för att skala om andra
objekt. Som exempel kan nämnas att om vi multiplicerar en vektor
med skalären 2 får vi en dubbelt så lång vektor.
A.1.2

Vektorer

De vektorer ni är vana vid brukar vara avståndet och riktningen mellan
två punkter i ett koordinatsystem, t.ex. som en ordnad lista av tre
skalärer (α, β, γ). Detta definierar alltså avståndet och riktningen till
en punkt från en annan, t.ex. origo (0, 0, 0). I själva verket är detta
bara ett specifikt exempel på en vektor. Vi kan också tänka oss att
ta en vektor i ett koordinatsystem med två eller fyra axlar och så få
(α, β) respektive (α, β, γ, δ) som våra vektorer. I geometrisk algebra
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säger man om dessa vektorer att de är 1-vektorer och att de har grad
ett.
Tänk nu igenom vad det är med dessa objekt som gör dem till
vektorer. Vad kan man utföra för operationer på dem? Man kan addera
dem och skala om dem så att resultatet också är en vektor. Vidare
hämtar vi värdena, som vi ersätter de olika grekiska bokstäverna med,
för att få en preciserad vektor från de reella talen. Samma sak kan man
ju säga om funktioner. Vi kan utföra
• f (x) + g(x) = h(x) är en ny funktion
• rf (x) = k(x) är en ny funktion
• Både värdet på x och r hämtas bland de reella talen
Då kan ju en funktion anses vara en vektor, även om det är en vektor
som inte alls ser ut som de vi är vana vid. Detta kommer vi att använda oss av när vi formellt definierar den geometriska algebran. För
att beskriva denna företeelse inför vi en övergripande struktur som vi
kallar vektorrum, som är en samling med saker som följer vissa regler.
På det här sättet svarar vi på frågan: Vad är en vektor? Det är helt
enkelt en sak som tillhör ett vektorrum. Vi säger att vektorn är ett
element i vektorrummet. I ett senare kapitel kommer vi att definiera
både summan av två funktioner och skalning av en funktion.
Om det finns en enkel korrespondens mellan vektorer enligt b = λa,
där λ är en positiv skalär sägs b och a vara kolinjära och a dilateras
till b. Om λ > 1 kallas dilatationen för en expansion och om 0 < λ < 1
kontraktion. Tänk igenom varför dessa beteckningar verkar förnuftiga!
Geometriska vektorer (pilar) kan läggas till varandra med ett antal enkla operationer enligt figur 1. Låt längden av vektorn vara dess
magnitud och multiplikation (skalning) med -1 innebär att vi vänder
pilen åt andra hållet. Vi inser att det kommer krävas något mer för
att beskriva två vektorers relativa riktning. För att åstadkomma detta
behöver vi införa en operation som kan ge oss vinkeln mellan två vektorer. Den operation som klara detta är precis den inre produkten, men
innan vi behandlar den kommer vi att behöva göra en liten utsvävning.

Mängder

Vi tänker oss att vi tar ett antal hopsamlade saker. Det kan vara femtio
äpplen i en hink eller alla heltalen. Vi beskriver en sådan situation
matematiskt med begreppet mängd och skriver att x är ett element i
mängden X med symbolerna x ∈ X.
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Figur A.1: Addera två vektorer i 2-dimensioner

När vi vill skapa en ny mängd som består av alla element som
inkluderas i ett antal mängder använder vi symbolen ⋃, som kallas
unionen, vilket vi kan se som ett plustecken för mängder. Vissa mängder har gemensamma element och mängden av dessa skivs som ⋂ och
kallas snittet. Den tomma mängden skrivs ∅.
Antal element i en mängd A skrivs som |A|. Om A = {1, 2, 3} är |A|
= 3.
Exempel: Om vi tar mängderna A = {1, 3, 5} och B = {1, 5, 7} så
är A ⋃ B = {1, 3, 5, 7} och A ⋂ B = {1, 5}. Notera att vi inte räknar elementen två gånger när vi tar unionen. ∎
Exempel: Om mängderna C och D inte har några gemensamma element så är C ⋂ D = ∅. Det finns inga gemensamma element och därför
blir resultatet en mängd som inte har några element. ∎
Uppgift 1: Hur kan man uttrycka antal element i en union? Försök
med hjälp av |A|, |B| och ∣A ⋂ B∣ uttrycka ∣A ⋃ B∣. ♣
Vi kan rita grafer av mängder och dessa kallas för Venndiagram. I
figur 2 visas hur snittet mellan två mängder ska tolkas grafiskt.
Operationer på element i mängder

Nu när vi har mängder verkar det lämpligt att skapa regler för att
utföra operationer på elementen i dessa. Vi får ha i baktanke att det
vi är på jakt efter är de vanliga operationerna addition, multiplikation,
osv. Då blir det enklare att se var vi är på väg. Vi kallar en sådan
operation för en binär komposition. Binär eftersom vi vill kombinera
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Figur A.2: Snittet mellan mängderna A och B

två element i mängden åt gången.
Vi tar elementen i mängden M och skapar 2-listor av dessa. Mängden av alla ordnade 2-listor kallas för kartesiska produkten och skrivs
som M × M .
Exempel: Av mängden A = {1, 2} kan vi skapa listorna (1, 1), (2,
2), (1, 2) och (2,1). ∎
Vi låter nu en binär komposition vara en regel, kallad avbildning,
som kopplar ihop varje element i mängden av listor med ett element i
ursprungsmängden. Alltså:
M ×M →M
(x, y) ↦ x ∗ y
Vi säger att en binär komposition är associativ om
x ∗ (y ∗ z) = (x ∗ y) ∗ z,

∀x, y, z ∈ M

(A.1)

och att den är kommutativ om
x ∗ y = y ∗ x,

∀x, y ∈ M.

(A.2)

Det uppochnedvända A som användes ovan betyder för alla och innebär
att det inte ska spela någon roll vilka element vi väljer, regeln ska
fungera för alla elementen.
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Om det finns ett speciellt element e i mängden för vilket x ∗ e =
e ∗ x = x kallas detta för identitetselementet (förkortas Id.). Vi inser att
för de reella talen är noll det additiva Id. och ettan det multiplikativa
Id.
Vidare inför vi att om x, y ∈ M och x ∗ y = e så är y invers till
x. Inverselementet brukar också skrivas som x−1 för multiplikation och
(−x) för addition.
Om vi har två binära operationer ◻ och ∗ definierade på en mängd
M, säger vi att ∗ är distributiv över ◻ om
x ∗ (y ◻ z) = (x ∗ y) ◻ (x ∗ y)
(y ◻ z) ∗ x = (y ∗ x) ◻ (z ∗ x)

∀x, y, z ∈ M
∀x, y, z ∈ M .

(A.3)
(A.4)

Reella talen är en kropp

För att kunna fortsätta vår väg till vektorrummen måste vi först definiera den matematiska struktur som kallas för en kropp.
Definition: En kropp är en mängd F med två definierade binära kompositioner kallade + och ⋅, sådana att
1. ⋅ är distributiv över +;
2. båda kompositionerna har Id. i mängden (0 respektive 1);
3. alla element har en additiv invers;
4. alla element utom noll har en multiplikativ invers;
5. båda kompositionerna är associativa och kommutativa.
De reella talen är en kropp och skrivs R.
Definition av ett vektorrum

Ett vektorrum är alltid definierad över en kropp och i denna text kommer kroppen att vara de reella talen. Vi tar en mängd V som ska ha
en definierad binär komposition ⊕ med egenskaperna:
1. kompositionen är associativ och kommutativ,
2. det finns ett Id. kallat 0 (ibland 0) och
3. varje element har en invers.
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Ibland vill man specificera att nollan är en vektor och inte ett reellt tal
och då skrivs den 0V .
Vi säger att mängden V är ett vektorrum över kroppen R om det finns
en avbildning som vi kallar skalning
R×V→V
(r, v) ↦ rv,

(A.5)
(A.6)

sådan att ∀r′ , r ∈ R och ∀v ′ , v ∈ V gäller
i) 0R v = 0V
ii) 1v = v, där 1 är det multiplikativa identitetselementet i R
iii) (r + r′ )v = rv ⊕ r′ v
iv) r(v ⊕ v ′ ) = rv ⊕ rv ′
v) (r ⋅ r′ )v = r(r′ v)
Oftast bryr man sig inte om att använda olika tecken för addition mellan vektorerna och addition mellan skalärerna utan använder plustecknet + för båda operationerna. Vidare använder man oftast inte olika
nollor för vektorerna och skalärerna utan skriver helt enkelt 0.
Exempel: Tag en vektor i tredimensionella (vektor)rummet över de
reella talen, skrivs R3 , x = (x1 , x2 , x3 ). Vi ser att skalning med en
skalär har egenskaperna (i)-(v) ovan om avbildningen definieras som
rx ≡ (r ⋅ x1 , r ⋅ x2 , r ⋅ x3 ). Multiplikationen inom parentesen är den vi
definierade för kroppen. Vi kan använda den multiplikationen eftersom
r, x1 , x2 , x3 alla tillhör R. ∎
A.1.3

Inre produkten mellan 1-vektorer

För att precisera skillnaden mellan vektorer och skalärer behöver vi
kunna hitta ett sätt att multiplicera två vektorer som tar hänsyn till
deras relativa riktning. I figur 4 visas hur det går till att projicera vektorn a på vektorn b. Eftersom en vektor kan delas upp i komponenter
(se figur 3) kan projektionen genomföras genom att man tar komponenten av a som ligger i b:s liktning. Vi kan med hjälp av detta definiera
den inre produkten av a och b som:
Den inre produkten av a och b fås genom att ta vinkelräta projektionen av a på b och dilatera längden av denna vektor med b:s magnitud.
Vi skriver den inre produkten a ⋅ b.
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Figur A.3: Uppdelning av en tvådimensionell vektor i komposanter

Eftersom sträckan från punkt O till punkt C (OC) kan uttryckas i
termer av längden av a som OC = ∣a∣ cos(θ) drar vi slutsatsen att
a ⋅ b = ∣a∣∣b∣ cos(θ)

(A.7)

utifrån definitionen ovan. Detta ger oss alltså ett uttryk för varje vektors relativa särdrag i form av riktning, vilket kommer att vara mycket
användbart.
Den inre produkten har ett antal egenskaper som bör kännas igen:
• a ⋅ b = b ⋅ a;
• a ⋅ a = ∣a∣2 ≥ 0 där ∣a∣2 = 0 om och endast om a = 0;
• a ⋅ (b + c) = a ⋅ b + a ⋅ b;
• (λa) ⋅ b = λ(a ⋅ b) = a ⋅ (λb).
I alla punkterna ovan är a, b och c 1-vektorer och λ är en skalär.
Exempel: Om vi sätter vektorn c = a + b till summan av vektorerna a och b enligt figur 4 och tar inre produkten av c med sig själv får
vi:
c ⋅ c = (a + b) ⋅ (a + b) = a ⋅ (a + b) + b ⋅ (a + b) = a ⋅ a + a ⋅ b + b ⋅ a + b ⋅ b.
Vi kan med tidigare definitioner dra slutsatsen att
∣c∣2 = ∣a∣2 + ∣b∣2 + 2a ⋅ b = ∣a∣2 + ∣b∣2 + 2∣a∣∣b∣ cos(θ) = ∣a∣2 + ∣b∣2 − 2∣a∣∣b∣cos(φ).
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Vi har alltså cosinusteoremet. Förhållandet mellan θ och φ är θ = π − φ.
Vidare ser vi att om θ = π/2 så har vi Pythagoras sats ∣c∣2 = ∣a∣2 +∣b∣2 . ∎

Figur A.4: Vinkelrät projektion av en vektor på en annan

Det sista vi bör nämna om inre produkten är då a ⋅ b = 0. Det triviala
(enklast möjliga) fallet är så klart då a eller b är noll, men det finns ett
fall till. Enligt definitionen av inre produkten ska man ta projektionen
av a på b och dilatera med b:s magnitud. Om b ≠ 0 kan längden inte
vara noll varför projektionen av a på b måste vara noll. Alltså måste
a ⋅ b̂ = ∣a∣ cos(θ) vara noll. Alltså cos(θ) = 0 vilket sker då θ = π/2. Man
säger då att a och b är ortogonala (vinkelräta mot varandra). Även om
vi inte enkelt kan visualisera detta i högre dimensioner så följer definitionen med och om vi finner att inre produkten av två vektorer i högre
dimensioner är noll så säger vi att dessa är ortogonala.
Notera att detta sätt att se på inre produkten endast fungerar för
vektorer i vektorrum som liknar R2 och R3 . Man kan visa att den
ovan beskrivna inre produkten även kan beskrivas utifrån basvektorerna {e1 , e2 , ..., en } där
a = a1 e1 + a2 e2 + ... + an en och b = b1 e1 + b2 e2 + ... + bn en . Med vektorerna
uttryckta som linjärkombinationer av basvektorerna har vi att
a ⋅ b = a1 b1 + a2 b2 + ... + an bn ,

(A.8)

eftersom e1 e1 = e2 e2 = ... = en en = 1 och e1 e2 = ... = 0, vilket är en mer
allmän form.
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A.2

Komplexa tal

För att förstå en av geometriska algebrans stora landvinningar behöver
vi en snabb repetition av vissa resultat rörande komplexa tal. Man kan
se komplexa tal som ett ordnat par av två reella tal i två dimensioner.
De representerar en riktning i komplexa planet enligt figur 5. Vi kan

Figur A.5: Ett imaginärt tal kan tolkas som en vektor i ett plan.

nu definiera en ny produkt mellan två komplexa tal. Först försöker
vi att helt enkelt multiplicera det komplexa talet z = α + iβ med sig
självt. α och β är reella tal (skalärer) och i kan tolkas som en riktning
vinkelrät mot den reella talaxeln, vilket gör att vi kan tolka z som en
tvådimensionell vektor.
zz = z 2 = (α + iβ)2 = α2 − β 2 + 2αβi

(A.9)

Varken reella eller imaginära delarna av resultatet ovan har en geometrisk tolkning så vi försöker att istället definiera produkten
zz ∗ = (α + iβ)(α − iβ) = α2 + β 2

(A.10)

vilket ger längden av vektorn i kvadrat och då självklart har en geometrisk tolkning. Om z = α + iβ så är z ∗ = α − iβ och kallas för komplexkonjugat. Detta ger tvivelsutan blodad tand och vi fortsätter raskt
med att testa produkten mellan z och w enligt
zw∗ = (α + iβ)(γ − iδ) = αγ + δβ + i(γβ − δα)

(A.11)

Den reella delen av resultatet är ju den inre produkten, men vad betyder
då den imaginära termen?
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Om man klurar lite utifrån figur 5 inser man att ett komplext tal
kan skrivas som z = ∣z∣ cos(φ) + i∣z∣ sin(φ). Den kände matematikern
Euler insåg för en herrans massa år sedan att
eiφ = cos(φ) + i sin(φ)

(A.12)

vilket gör att de komplexa talen kan skrivas som:
z = ∣z∣eiφ ,

w∗ = ∣w∣e−iθ

(A.13)

så att
zw∗ = ∣z∣∣w∣ei(φ−θ) ,

(A.14)

där z som ovan och w = ∣w∣eiθ .
Eftersom även detta komplexa tal kan skrivas som zw∗ = ∣z∣∣w∣ cos(φ−
θ) + i∣z∣∣w∣ sin(φ − θ) kan vi undersöka magnituden av den imaginära
delen av talet och inser att eftersom φ − θ är vinkeln mellan de båda
vektorerna och magnituden är ∣z∣∣w∣ sin(φ − θ) så kan detta tolkas geometriskt som en area. Det kan vi göra eftersom ∣z∣∣w∣ sin(φ − θ) känns
igen som formeln för arean av ett parallellogram med sidorna z och w
(se figur 6). Vi kommer att se senare att detta är precis vad vi behöver
för att tolka den nästkommande produkten vi ska undersöka.

Figur A.6: Arean av ett parallellogram.

A.3

Yttre produkten och bivektorer

Vi inför nu Grassmans revolutionerande yttre produkt. För att kunna
göra detta på ett tillfredsställande sätt behöver vi först diskutera både
begreppet baser och den så populära kryssprodukten som vi kommer
att se är en något mindre begåvad syssling till yttre produkten.
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Baser och dimensioner

För vektorrum med ett, två eller tre dimensioner är det intuitivt enkelt
att bestämma dimensionen. En linje är endimensionell, en yta har två
dimensioner och en volym har tre. Men om vi undrar över dimensionen
för högre ordningars vektorrum måste vi införa lite matematik.
Definition: En vektor b sägs vara en linjärkombination av vektorerna a1 , a2 , ..., an om vi kan hitta skalärer λ1 , λ2 , ..., λn så att:
n

b = λ1 a1 + λ2 a2 + ⋯ + λn an = ∑ λi ai .

(A.15)

i=1

Definition: En mängd av vektorer {a1 , ..., an } sägs vara linjärt oberoende om
n
(A.16)
∑ λi ai = 0 om och endast om alla λ = 0.
i=1

Det vill säga ingen av vektorerna kan skrivas som en linjärkombination av de andra.
Definition: En mängd vektorer sägs spänna upp ett vektorrum om
varje vektor i rummet kan skrivas som en linjärkombination av dessa
vektorer.
Definition: En mängd vektorer sägs vara en bas till ett vektorrum
om de spänner upp rummet och är linjärt oberoende. Man kan hitta
olika baser till ett vektorrum, men gemensamt för dessa mängder är att
de alltid innehåller lika många element. Man säger att antalet element
i en bas till ett vektorrum är dess dimension.
Exempel: Om ett vektorrum har tre basvektorer (jämför med x-, yoch z-axlarna ni är vana vid) så är det alltså tredimensionellt. Vi kommer att skriva basvektorerna {e1 , ..., en }. ∎
Om basvektorerna är ortogonala och har längden 1 sägs de vara ortonormala och detta kan skrivas som:
ei ⋅ ej = δij

(A.17)

där δij heter Kronecker delta och definieras av
δij = {

1, om i = j
0, om i ≠ j

(A.18)

Uppgift 2: Är vektorerna a = (2, 3, 1) och b = (6, 9, 3) linjärt
beroende?♣
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Kryssprodukten

Inom fysiken, men även i andra tillämpade ämnen, används ytterligare
en typ av produkt, kryssprodukten. Det är en produkt mellan två vektorer, som returnerar en ny vektor ortogonal med planet som de båda
första definierar. Detta illustreras i figur 7. Algebraiskt kan man skriva

Figur A.7: Kryssproduktens geometriska tolkning.

produkten som:
e1 × e2 = e3

(A.19)

Kryssprodukten stammar ur definitionen av kvaternionalgebran som
fysikern Hamilton skapade genom att införa ett nytt slags fyrdimensionellt rum, vars element kallas kvaternioner, med egenskaper som liknar
de komplexa talen. Hamilton ville beskriva vektorer i tredimensionella rummet med komplexa tal precis som vi såg att tvådimensionella
varianten kunde. Han antog att det skulle gå att beskriva en tredimensionell vektor som:
z = α + βi + γj
(A.20)
med tillägget att också j 2 = −1. Hamilton insåg att för att kunna se till
att normen (längden) av vektorn är den gamla vanliga måste ij = −ji.
Detta brukar kallas antikommutativitet och beror i det här fallet på att
zz ∗ = (α + βi + γj)(α − βi − γj) = (α2 + β 2 + γ 2 ) − βγ(ij + ji), (A.21)
men om man multiplicerar ihop två sådana vektorer ser man att
zw = (α + βi + γj)(δ + i + ζj) =
= (αδ + β + γζ) + i(α + βδ) + j(αζ + γδ) + ij(βζ − γ). (A.22)
Det gör att vi inte kan ta bort ij-termen med billkoret att ij = −ji och
produkten blir till något annat än vad vi ville. Matematiskt säger vi
att algebran inte är sluten.
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Hamiltons stora bedrift var att han kom på att han kunde uttrycka
en vektor i ett tredimensionellt vektorrum som imaginärdelen av
(A.23)

q = α + βi + γj + δk.
Algebran är sluten med reglerna
i2 = j 2 = k 2 = ijk = −1.

(A.24)

Om man nu tar två rena kvaternioner, alltså kvaternioner utan reella
delar, och multiplicerar dessa får vi:
3

ab = (a1 i + a2 j + a3 k)(b1 i + b2 j + b3 k) = − ∑ al bl + c;

(A.25)

l=1

där vi inser att c är den rena kvaternionen:
c = (a2 b3 − a3 b2 )i + (a3 b1 − a1 b3 )j + (a1 b2 − a2 b1 )k.

(A.26)

Det här gör att komponenterna i c (c = c1 i + c2 j + c3 k där c1 är en av
c:s tre komponenter) kan skrivas som:
cl = ∑ lmn am bn ,

(A.27)

m,n

och vi definierar lmn (brukar kallas för alternerande tensorn) som:
⎧
⎪
1,
om lmn är en cyklisk permutation av 123
⎪
⎪
⎪
lmn = ⎨−1, om lmn är en anticyklisk permutation av 123
⎪
⎪
⎪
⎪
annars.
⎩0,

(A.28)

En cyklisk permutation är helt enkelt att man byter plats på två av
siffrorna två gånger, fyra gånger, etc. i rad och en anticyklisk är lika
enkelt uttryckt att man byter plats på två av siffrorna en gång, tre
gånger, etc. Enligt definitionen ovan är alltså den alternerande tensorn
noll om några av l, m eller n är lika.
Vi bestämmer nu att ci beskrivna ovan är precis koefficienterna i
kryssprodukten och vi kan skriva
el × em = lmn en

(A.29)

Vi inser genom att ta hänsyn till enhetsvektorerna definierade egenskaper att kryssprodukten kommer ha följande egenskaper, om a och
b är vektorer och a × b är kryssprodukten:
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Figur A.8: Högerorienterad ortogonal ordning. Fingrar avser höger hand.

1. a × b är vinkelrät mot planet definierat av a och b;
2. a×b har magnitud ∣a∣∣b∣sin(φ) där φ är vinkeln mellan vektorerna;
3. vektorerna a,b och a × b bildar ett högersystem.
Figur 8 visar hur en högerorientering ser ut.
Uppgift 3: Beräkna a × b om a = (1, 2, 3) och b = (2, 4, 3).♣
A.3.3

Bivektorer kan tolkas som riktade ytor

Låt A vara en yta med area |A| som ligger i planet P. Vi kan tillskriva
arean en riktning med- eller moturs. Tag sedan en till yta A′ med area
∣A′ ∣ som ligger i planet P ′ . När vi säger att en yta ligger i ett plan kan
du jämföra det med att rita en figur på ett papper. Om du lyfter på
pappret och ser på det från olika perspektiv kommer det fortfarande
att se ut som om din figur hör ihop med pappret.
Vi säger att om ∣A∣ = ∣A′ ∣, P och P ′ är parallella och rotationsriktningarna är åt samma håll så är de riktade ytorna ekvivalenta. Anledningen till att P och P ′ ska vara parallella är att vi då kan translatera,
flytta utan att vrida planet, och placera P över P ′ för att på så sätt
kunna jämföra ytorna. Vi bryr oss alltså egentligen inte om formen på
figuren utan koncentrerar oss på de utmärkande dragen area, riktning
och i vilket plan ytan ligger. På detta sätt kan en cirkel sägas vara ekvivalent med en rektangel under vissa betingelser. Vi kallar dessa ytor,
som har en riktning, för bivektorer eller 2-vektorer.
Om ytorna ligger i parallella plan och har samma area, men motsatta riktningar skriver vi att A = −A′ . Vi kan skapa en parallelltrapets
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Figur A.9: Två riktade ytor i olika plan. Om de är parallella är A = −A′ .

med sidorna a och b, som har samma area, samma riktning och ligger i
samma plan som A. Vi tolkar då den nya arean som ekvivalent med A
och skriver den som a ∧ b. Vi tänker oss att vektorn a sveper ut arean
längs b. Vi skapar alltså bivektorer genom att ta produkten a∧b mellan

Figur A.10: En bivektor skapas av två vektorer med yttre produkten. Riktningen på bivektorn är enligt riktningen på vektorerna.

två vektorer. Vi kallar denna produkt för den yttre produkten.
Addition av två bivektorer

Vad betyder det att addera två bivektorer B1 och B2 ? Formellt sett
skapar vi på så vis en multivektor och vi tolkar summan av bivektorerna rent abstrakt. Vi måste dock skapa oss en intuitiv känsla för att
det verkar stämma och det gör vi genom att addera två bivektorer i
det tredimensionella rummet.
Om man har två plan i rummet så kan man flytta runt dessa till dess
man finner att de möter varandra i en linje. Välj en av bivektorerna och
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Figur A.11: Grafiskt åskådliggjord addition av två bivektorer.

notera dens area och riktning. Tag en vektor med samma längd som
sidan av den andra ytan längs linjen de möts i och skala sedan om de
andra sidorna så att arean bibehålls. Nu har våra bivektorer en gemensam sidovektor. Den andra 1-vektorns längd preciseras av ursprungsarean och riktningen på 1-vektorn ska se till att ursprungsriktningen på
bivektorn bibehålls. Vi har nu situationen som visas i figur 11. Vi ser
att
B1 + B2 = a ∧ c + b ∧ c = (a + b) ∧ c,
(A.30)
vilket helt enkelt är den associativa egenskapen hos yttre produkten
åskådliggjord grafiskt. Notera dock att denna åskådning inte alltid fungerar i högre dimensioner eftersom det kan finnas plan som inte har en
gemensam linje hur mycket man än flyttar runt dem.
A.3.4

Den yttre produkten

Kryssprodukten som behandlades i förra stycket är flitigt använd för att
undersöka så skilda fenomen som hävarmar och elektromagnetism inom
fysiken. Produkten har däremot en mycket dålig egenskap; den fungerar
bara i tre dimensioner. Vad händer då om vi vill undersöka andra typer
av vektorrum, som används bland annat inom kvantmekaniken och
relativitetsteorin och har fler än tre dimensioner?
Antag att vi har basen {e1 , e2 , e3 , e4 }, som spänner upp ett fyrdimensionellt vektorrum. Säg att vi vill kunna undersöka dessa riktningar
på ett liknande sätt, som vi gjorde för det tredimensionella fallet med
kryssprodukten. Då måste vi kunna bilda planet (i 4D) som spänns upp
av vektorerna {e1 , e2 , e3 }. Vi har svårt att visualisera hur ett sådant
hyperplan skulle kunna se ut, men relativitetsteorin säger oss att det
är just sådana plan som vi lever på i den fyrdimensionella rumtiden, så
vi vill kunna hantera sådana saker i vår algebra.
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Inför nu den yttre produkten och skriv den som a ∧ b. Yttre produkten har följande egenskaper:
1. Magnituden av a ∧ b är ∣a∣∣b∣ sin(φ) där φ är vinkeln mellan vektorerna.
2. Produkten är antisymmetrisk
a ∧ b = −b ∧ a

(A.31)

vilket leder till att
a ∧ a = 0,

för alla vektorer a.

(A.32)

3. Resultatet av produkten är en bivektor. Bivektorerna bildar också
ett vektorrum eftersom addition av två bivektorer också är en
bivektor och de kan skalas om med en skalär.
4. Produkten är distributiv över addition enligt:
a ∧ (b + c) = a ∧ b + a ∧ c.

(A.33)

5. Produkten är associativ:
a ∧ (b ∧ c) = (a ∧ b) ∧ c.

(A.34)

Vi kommer senare formellt definiera den yttre produkten.
Uppgift 4: Vad är e1 ∧ e1 ?
Två dimensioner

Introducera vektorerna:
a = a1 e1 + a2 e2 ,

b = b1 e1 + b2 e2

(A.35)

Yttre produkten mellan dessa blir då:
a ∧ b = a1 b1 e1 ∧ e1 + a1 b2 e1 ∧ e2 + a2 b1 e2 ∧ e1 + a2 b2 e2 ∧ e2 =
a1 b2 e1 ∧ e2 + a2 b1 e2 ∧ e1 =
a1 b2 e1 ∧ e2 − a2 b1 e1 ∧ e2 =
(a1 b2 − a2 b1 )e1 ∧ e2

(A.36)

Vi ser att vi återfår resultatet för imaginärdelen i (A.11) vilket gör att
magnituden av bivektorn är arean ∣a∣∣b∣ sin(φ). Vi inser alltså att vi kan
tolka ett imaginärt tal som summan av ett reellt tal och ett objekt som
representerar ett areasegment.
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Tre dimensioner

I tre dimensioner blir då yttre produkten av två vektorer:
a∧b = (∑ ai ei )∧(∑ bj ej ) = [om vi använder att ei ∧ ej = 0 då i = j] =
i

j

(a2 b3 − b3 a2 )e2 ∧ e3 + (a3 b1 − a1 b3 )e3 ∧ e1 + (a1 b2 − a2 b1 )e1 ∧ e2 .
(A.37)
Komponenterna känner vi igen från kryssprodukten, men istället för
att vara komponenterna till en vektor vinkelrät mot ab-planet är de nu
komponenter till en bivektor. Det är denna distinktion som möjliggör
att yttre produkten kan definieras i högre dimensioner.

A.4

Geometriska produkten en ny produkt för vektorer

Den som tog vid efter Grassman och vidareutvecklade den redan så
användbara algebran var Eilliam Kingdon Clifford, vilket gjort att geometrisk algebra också kallas för Cliffordalgebra. Han insåg att om man
kombinerade den inre och yttre produkten till en enda produkt fanns
mycket att vinna. Därför införde han den geometriska produkten enligt:
ab = a ⋅ b + a ∧ b.

(A.38)

Det kan förefalla märkligt att lägga ihop två olika entiteter (skalärer
och plan). Många som introduceras till detta hör förmodligen sin gamla
småstadielärares ord ”man kan inte lägga ihop äpplen och päron” eka
mellan tinningarna, men faktum är att detta är inte konstigare än att
lägga ihop en realdel och en imaginärdel för att bilda ett komplext
tal. Man skapar helt enkelt en ny entitet som varken är en skalär eller
ett plan utan en kombination av dessa. Vi kommer att se att inom
geometrisk algebra är det fullt accepterat att skapa multivektorer, som
är summan av skalärer, vektorer, riktade plan, riktade volymer och så
vidare.
En konsekvens av yttre produktens antisymmetriska och inre produktens (för 1-vektorer) symmetriska egenskaper blir att:
ba = b ⋅ a + b ∧ a = a ⋅ b − a ∧ b.

(A.39)

Nu ser vi att vi kan lägga ihop (A.38) och (A.39) för att definiera:
1
a ⋅ b = (ab + ba)
2

(A.40)
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och

1
(A.41)
a ∧ b = (ab − ba).
2
Detta gör att vi kan definiera den yttre och inre produkten utifrån
den geometriska produkten, vilken vi kommer att betrakta som den
fundamentala av dessa tre produkter.
Om vi nu definierar en vektor b = λa så blir geometriska produkten:
ab = a(λa) = λa ⋅ a + λa ∧ a = λa ⋅ a.

(A.42)

Vi ser att skalärer har en speciell egenskap, nämligen att de kan ”flyttas
runt” genom produkterna. Man säger att skalärer kommuterar med alla
multivektorer.
En ytterligare egenskap hos den geometriska produkten är att den
är associativ:
a(bc) = (ab)c = abc.
(A.43)
Detta gäller för alla multivektorer. Sådana skrivs med stora bokstäver
och regeln blir alltså:
A(BC) = (AB)C = ABC.

(A.44)

Vi har också att geometriska produkten är distributiv över addition
A(B + C) = AB + AC.

(A.45)

Uppgift 5: Beräkna ab om a = (1, 2, 3) och b = (4, 2, 3)♣
Projektionselement - skalärdel, vektordel etc.

Den geometriska produkten av två vektorer bildar en multivektor med
skalärdel
⟨ab⟩0 = ⟨ab⟩ = a ⋅ b,
(A.46)
där man enligt konvention brukar låta nollan falla bort för skalärprojektionen av multivektorn, och bivektordelen är:
⟨ab⟩2 = a ∧ b.

(A.47)

En multivektor med endast en och samma grad hos varje term brukar kallas för en k-vektor, där k står för vilken grad elementet har. En
skalär sägs ha grad 0 och en vektor grad 1. Bivektorer har grad 2 och
volymelementen har grad 3.
En multivektor med endast udda (1,3,...) grad på sina termer kallas
för en udda multivektor och en med endast jämna grader kallas helt
logiskt för en jämn multivektor. Vi inser att alla multivektorer kan
skrivas i som:
A = ⟨A⟩ + ⟨A⟩1 + ⟨A⟩2 + ...
(A.48)
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Att lösa ekvationer med geometriska produkten

En av fördelarna med att använda den geometriska produkten är att
den tillåter att vi dividerar med en vektor.
Exempel 3: Antag att vi känner multivektorn C och vektorn b och
att vi har ekvationen ab = C. Vi kan då multiplicera C och b enligt:
Cb = (ab)b = ab2 .

(A.49)

Detta gör att vi kan definiera b−1 = b/b2 (/b2 betyder skalning med
inversen till b2 ) vilket gör att vi kan finna lösningen på ekvationen
enligt:
a = Cb−1 .
(A.50)
Vi skriver här b−1 , men menar med det så klart att vi dividerar med b.
Precis på samma sätt som att multiplikation med 2−1 är samma sak som
multiplikation med en halv och därmed samma som att dela med två. ∎
Uppgift 6: Vad är inversen till 1-vektorn a = (3, 2, 5)? ♠

A.5

Formell definition av geometrisk algebra

Som vi redan insett kommer vi behöva definiera ett antal olika produkter, mellan olika typer av k-vektorer och multivektorer. Det skulle
väl vara praktiskt om vi kunde göra en allmän definition som fungerar
oavsett vilka grader vi har på elementen vi arbetar med?
Till att börja med behöver vi notera att alla multivektorer kan
uttryckas som en skalning av basvektorer (en linjärkombination). Så
kan till exempel en 1-vektor i tre dimensioner skrivas som x = x1 e1 +
x2 e2 +x3 e3 och en 2-vektor kan skrivas som B = b1 e1 e2 +b2 e2 e3 +b3 e3 e1 ,
där x1 , x2 , ..., b1 , ... är skalärer och e1 , e2 , e3 är basvektorer. Vi kan alltså
behandla fallen med objekt bestående av basvektorer eftersom de andra
objekten är skalningar av dessa.
Tänk er att vi tar tre symboler {e1 , e2 , e3 }. Vi kan bilda ord av
dessa genom att skriva ihop symbolerna, t.ex är e1 e2 e1 ett ord. Vi
inför reglerna
ei ei = 1,
ei ej = −ej ei

om i ≠ j

(A.51)
(A.52)

Vi inser att exempelordet ovan kan förkortas e1 e2 e1 = −e1 e1 e2 = −e2 .
Vilket är ordet e2 multiplicerad med skalären (−1).
Uppgift 7: Reducera ordet e1 e3 e2 e2 e1 e3 e1 e2 e3 e1 . ♠
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De enda ord som kan finnas kvar efter att vi utfört reducering enligt
ovan är
1, e1 , e2 , e3 , e1 e2 , e1 e3 , e2 e3 och e1 e2 e3 .
Om vi tar dessa ord som basvektorer i ett vektorrum (alltså i G3 ) så
vill vi kunna skriva en multivektor på formen
x = x0 + x1 e1 + x2 e2 + ... + x1,2,3 e1 e2 e3 .

(A.53)

Ett sådant uttryck kan associeras till en reellvärd funktion f på en
mängd M = {1, e1 , e2 , e3 , e1 e2 , e1 e3 , e2 e3 , e1 e2 e3 } sådan att
f (1) = x0
f (e1 ) = x1
...
f (e1 e2 e3 ) = x1,2,3 .
Vi inför nu beteckningen P(X) som mängden av alla delmängder av
X = {1, 2, 3}. En delmängd är helt enkelt en mängd som samlar inget,
några eller alla element ur en mängd i en ny mängd. Mängden {1, 2}
är alltså en delmängd till mängden {1, 2, 3}. P(X) är alltså en mängd
vars element själva är mängder. Om vi till exempel jämför listan med
reducerade ord ovan med:
P({1, 2, 3}) = {∅, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}
kan vi införa en identifikation genom att ∅ motsvarar 1, {1} motsvarar
e1 , osv. Vi kan alltså göra analogin och skriva
f ∶ P(X) → R.
Vi inför nu att vektorrummet Gn är mängden av alla funktioner
f ∶ P(X) → R för X = {1, 2, 3, ..., n}.
För att denna mängd funktioner ska uppgraderas till ett vektorrum
måste vi införa en additionsoperation och en operation för att multiplicera funktionerna med skalärer.
Om f, g ∶ M → R (f och g är funktioner från M till de reella talen)
och r ∈ R definierar vi
f +g ∶M →R
(f + g)(m) = f (m) + g(m)
och
rf ∶ M → R
(rf )(m) = r(f (m)),
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där m ∈ M .
Vi kommer dock fortfarande att representera en funktion i t.ex. G3
f ∶ {1, e1 , ..., e1 e2 e3 } → R som uttrycket
f (1) + f (e1 )e1 + f (e2 )e2 + ... + f (e1 e2 e3 )e1 e2 e3 =
x0 + x1 e1 + x2 e2 + ... + x1,2,3 e1 e2 e3 .
En funktion sägs vara linjär om f (αx + βy) = αf (x) + βf (y). Vi kan
definiera en funktion från ordnade par i Gn till Gn (vektorrummet självt)
som en binär komposition
f ∶ Gn × Gn → Gn
(x, y) ↦ x ○ y.
Vi kräver att denna är bilinjär, vilket innebär att den är linjär i båda
variablerna. Alltså att f (x, αy + βz) = αf (x, y) + βf (x, z), ∀x, y, z ∈ Gn
och ∀α, β ∈ R. Vidare kräver vi att operationen ska vara associativ.
Låt A, B ⊆ P(X), där ⊆ betyder att A och B är delmängder av P(X).
Definiera den geometriska produkten av basvektorerna eA och eB som
○

(eA , eB ) Ð
→ τ (A, B)eA△B .

(A.54)

Funktionen τ (A, B) håller ordning på tecknet på produkten, det vill
säga τ ∶ P × P → {−1, 1}. Med detta får vi att:
e1 ○ e1 = e2 e2 = ... = 1 (eller -1 om vi behöver detta)
e1 ○ e2 = e1 e2 = e1,2
e2 ○ e1 = −e1,2 (här ser τ till att vi får rätt tecken)
osv.
Vi kräver alltså att τ ska vara sådan att vi återfår reduceringsreglerna
ovan.
Den stora triangeln är en mängdoperation kallad symmetriska differensen i vilken man tar bort alla element i snittet från unionen av
mängderna. Detta skrivs (A ⋃ B)/(A ⋂ B).
Exempel: Tag mängderna A = {1, 2, 3} och B = {2, 4, 5}. Symmetriska differensen av dessa är A △ B = A ⋃ B/A ⋂ B = {1, 2, 3, 4, 5}/{2} =
{1, 3, 4, 5}. ∎
Låt nu ett uttryck inom parentes i nedanstående definitioner innebära
att ett påstående utvärderas. Sant = 1 och falskt = 0. Till exempel skulle (3 = 2) = 0 (falskt) och (A ⊆ B) = 1 om A = {1, 2} och B = {1, 2, 3}.
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Uppgift 8: Utvärdera följande uttryck:
a. (Kalle heter Pelle)
b. (A ⊆ B) om A = {1} och B = {5, 6}
c. (A ⋂ B = ∅) om A = {1} och B = {5, 6}
Definition av de vanliga operationerna

i) eA ∧ eB = (A ⋂ B = ∅)eA eB (yttre produkten)
ii) eA ∗ eB = (A = B)

(skalärprodukten)

iii) eA ⌞ eB = (A ⊆ B)eA eB

(inre produkten från vänster)

iv) eA ⌟ eB = (A ⊇ B)eA eB

(inre produkten från höger)

Dessa operationer utvidgas via bilinjäritet. Till exempel definieras (x +
y) ∧ z genom x ∧ z + y ∧ z om vi redan definierat x ∧ z och y ∧ z. På
samma sätt definieras (λx) ∧ y = λ(x ∧ y) osv.
Som synes måste vi i en något mer strikt regim dela upp den inre
produkten i en från höger och en från vänster. Alltså kommer vi i fortsättningen, i mer strikta sammanhang, skriva antingen ⌞ eller ⌟ istället
för ⋅. Vad tecknet τ (A, B) blir beror på vilken ordning vi (vänster- eller
högersystem) har på basvektorerna. I beräkningar kan vi använda oss
av de vanliga förkortningsreglerna som diskuterades i början av detta
stycke. Denna strikta hållning till operationerna blir ovärderlig om vi
ska bevisa formler i senare delar av texten.

A.6

Planets geometriska algebra

Som med så mycket annat är det enklast att börja i liten skala när
man ska lära sig geometrisk algebra. Därför kommer vi att först diskutera fallet med ett plan definierat av två ortonormala basvektorer. Vi
repeterar ortogonala basvektorers egenskaper:
e21 = e22 = 1,

e1 ⋅ e2 = 0.

(A.55)

En algebra

Vi har tidigare diskuterat begreppen kropp och vektorrum. För att
föra resonemanget vidare behöver vi definiera vad vi menar med en
algebra. Om vi tänker oss det ni är vana vid att se som algebraisk
manipulation av reella tal, ekvationslösning och dylikt, så kan vi ana
vad som inbegrips i ordet. Vi har ett antal entiteter, i exemplet ovan är
dessa de reella talen, och vi definierar ett antal tillåtna operationer på
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dessa, alltså vad vi får göra med dem (addera, subtrahera, multiplicera
och dividera). Om vi tänker oss ett linjärt rum med vektorer så kan vi
definiera den inre produkten och på så sätt kan vi utföra algebraiska
manipulationerna enligt ovan. Detta gör att vi har en algebra.
För en samling multivektorer kan vi definiera den geometriska produkten (vilket medför att inre och yttre produkten definieras) och skapar oss på så sätt en algebra. I fallet med planets algebra inser vi med
definierad geometrisk produkt att algebran spänns upp av elementen:
{1, e1 , e2 , e1 e2 }.

(A.56)

Alltså av en skalär, två vektorer och en bivektor vilket gör att algebran
har fyra dimensioner. Alla andra multivektorer kan skrivas som en
linjärkombination av dessa genom att man tar element ur kroppen som
vektorrummet var definierat över. I denna text kommer detta motsvaras
av att ta reella tal och en multivektor i algebran kan alltså skrivas som.
A = α0 + α1 e1 + α2 e2 + α3 e1 ∧ e2 ,

(A.57)

B = β0 + β1 e1 + β2 e2 + β3 e1 ∧ e2 ,

(A.58)

eller
vars summa blir:
S = (α0 + β0 ) + (α1 + β1 )e1 + (α2 + β2 )e2 + (α3 + β3 )e1 ∧ e2 .

(A.59)

Denna algebra kommer vi att beteckna G2 .
Uppgift 9: Kontrollera att algebran är sluten genom att undersöka
geometriska produkten AB. ♠
Bivektorn är planets pseudoskalär och imaginära tal

Vi har sett att resultatet av ta yttre produkten mellan två vektorer
är en bivektor. För algebran G2 har bivektorn en speciell roll. Vi tar
basvektorerna {e1 , e2 }. Eftersom dessa är ortogonala (vinkelräta mot
varandra) får vi att:
e1 e2 = e1 ∧ e2 = −e2 ∧ e1 = −e2 e1 ,

(A.60)

vilket vi kommer att använda i nedanstående resonemang. Vi har ju
egenskaperna:
1,
om i = j
ei ej = {
(A.61)
ei ∧ ej , om i ≠ j.
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Med detta i minnet kan vi ta geometriska produkten, som är associativ, mellan ei och e1 e2 . Vilket ger oss:
e1 e1 e2 = e2 ,
±

e2 (e1 e2 ) = − e2 e2 e1 = −e1 .
±

(A.62)

=1

=1

Vi ser att geometriska produkten mellan en vektor och bivektorn från
höger ger en rotation av π/2 moturs i planet. Rotation moturs brukar
sägas vara den positiva rotationsriktningen. Om vi istället multiplicerar
från vänster får vi:
e1 e2 e1 = −e1 e1 e2 = −e2 ,

e1 e2 e2 = e1 .

(A.63)

Vi inser att det här är en rotation i motsatt riktning, medurs, vilket
sägs vara den negativa rotationsriktningen. Om vi nu tar och utför
(geometriska) multiplikationen:
(e1 ∧ e2 )(e1 ∧ e2 ) = (e1 ∧ e2 )2 = e1 e2 e1 e2 = −e1 e2 e2 e1 = −e1 e1 = −1,
(A.64)
inser vi att analogin till de komplexa talen är komplett. Vi kan utföra
rotationer med 90○ och kvadraten på bivektorn är lika med −1. Senare
kommer vi se att det finns fler imaginära tal med olika geometriska
tolkningar. Detta är av stor nytta vid fysikaliska beräkningar och teoribildningar eftersom imaginära talet ofta dyker upp i formlerna och
vi nu kan tolka innebörden av dessa.
Rotationer

Vi inser att vi i planet kan skriva ett imaginärt tal som:
Z = u + ve1 e2 ≡ u + Iv.

(A.65)

Komplexa tal kan användas för att dilatera och vrida vektorer kring
sin baspunkt (enligt figur 12) i planet genom att man skriver dem i
deras polära form
z = ∣z∣eiθ ,
(A.66)
Där θ är reell. Vridningen av ett komplext tal kan alltså uppnås med:
z ↦ z ′ = eIφ z = ∣z∣eI(φ+θ) .

(A.67)

Vi vill nu definiera en liknande operator för att kunna utföra liknande
vridningar direkt på vektorer. Detta lämpar sig I ypperligt för om vi
definierar:
∞
(Iφ)n
eIφ = ∑
= cos(φ) + I sin(φ).
(A.68)
n!
n=0
För att se hur summan ovan blev till utvecklar vi några termer i summan.
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Figur A.12: En vridning.

1 + Iφ + 2!1 (Iφ)2 + 3!1 (Iφ)3 + 4!1 (Iφ)4 + ... =
1 + Iφ + 2!1 (−1)φ2 + 3!1 I(−1)φ3 + 4!1 φ4 + ...
Utropstecknet i uttrycket kallas fakultet och beskrivs lättast med ett
antal exempel: 2! = 2 ⋅ 1, 3! = 3 ⋅ 2 ⋅ 1 och 4! = 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1. Definitionsmässigt
är 0! = 1.
Definitionerna av cosinus och sinus är summorna
n

2

4

(−1)
2n = 1 − φ + φ + ...
cos(φ) = ∑∞
n=0 (2n)! φ
2!
4!

och
n

3

(−1)
2n+1 = φ − φ + ...
sin(φ) = ∑∞
n=0 (2n+1)! φ
3!

Alltså kan vi se att summorna verkar stämma överens förutom att sinussumman ska multipliceras med I.
Vi behöver ett sätt att finna vektorekvivalenten till Z. Om vektorn
x = ue1 + ve2 ser vi att om vi multiplicerar x med e1 får vi:
e1 x = ue1 e1 + ve1 e2 = u + ve1 e2 = Z

(A.69)

och komplexkonjugatet Z † = u − Iv får vi genom:
xe1 = u + ve2 e1 = u − ve1 e2 = Z † .

(A.70)

Detta gör att vi kan vrida vektorn genom att ta vektorekvivalenten
till den vridna Z ′ så att
x′ = e1 Z ′ = e1 eIφ Z = e1 eIφ e1 x.

(A.71)

Men
e1 eIφ e1 x = e1 (cos(φ) + I sin(φ))e1 = cos(φ)e1 e1 + sin(φ)e1 Ie1 . (A.72)
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Vi gör här en liten avstickare och undersöker vad e1 Ie1 innebär.
e1 Ie1 = e1 e1 e2 e1 = e2 e1 = −e1 e2 = −I.

(A.73)

Vi kan se det som att vi gör förflyttningen e1 Ie1 = −e1 e1 I och drar
slutsatsen att I antikommuterar med vektorer i två dimensioner vilket
leder till att (A.73) kan skrivas om till:
cos(φ)e1 e1 + sin(φ)e1 Ie1 = cos(φ) − I sin(φ)

(A.74)

och vridningen av x blir
x′ = e−Iφ x = xeIφ .

(A.75)

Hur kan vi då veta att vi inte kommer att ändra längden av vektorn
när vi vrider på det här sättet? Vi testar att ta reda på längden av
vektorn x′
√
¿
√
2
2
2
2
∣x′ ∣ = (cos2 (φ) − I 2 sin2 (φ))∣x∣2 = Á
Á
Àcos (φ) + sin (φ) ∣x∣ = ∣x∣ = ∣x∣
´¹¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¸¹¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¶
=1

(A.76)
och ser tydligt att vi inte förändrar vektorns längd. När vi vrider på
ett sätt att det inte påverkar vektorns längd säger vi rotation.

A.7

Rymdgeometri

Nu ska vi behandla den geometriska algebra som beskriver det tredimensionella rummet, eller rymden som den också kallas (icke att
förväxla med det stället där ingen kan höra dig gråta på grund av allt
vakuum, vi kommer inte prata om solsystemet eftersom all gravitation gör att rummet kröks). Vi tar därför tre ortonormala basvektorer
{e1 , e1 , e1 } och inser att vi nu kan bilda de tre olika bivektorerna
(A.77)

{e1 e2 , e2 e3 , e3 e1 }.
Vidare ser vi att vi kan bilda en helt ny konstruktion

(A.78)

(e1 e2 )e3 = e1 e2 e3 ,

som kan tolkas som ett riktat volymelement och kallas för en trivektor
och är ett 3-blad. Detta gör att vi har en algebra som spänns upp av
1,

{e1 , e2 , e3 },

{e1 e2 , e2 e3 , e3 e1 },

{e1 e2 e3 }

(A.79)

och därför är ett graderat åttadimensionellt linjärt rum. Det finns så
klart ett namn på denna algebra och det är G3 .

62

BILAGA A. KOMPENDIUM.

Figur A.13: En vektor i tre dimensioner uppdelad i komponenter i planet
och vinkelrät mot planet. Notationen kommer sig av att vektorn i planet är
vinkelrät med planets normalvektor n.

Vi har som tidigare att alla bivektorernas kvadrater är
(e1 e2 )2 = (e2 e3 )2 = (e3 e1 )2 = −1.

(A.80)

En intressant iakttagelse vi kan göra är att om vi definierar ett
plan i rummen kan alla 1-vektorer i rymden delas upp i komposanter
antingen i planet eller utanför planet, enligt figur 13.
a = a∣∣ + a .

(A.81)

Att multiplicera vektorer och bivektorer

Antag att vi nu definierar bivektorn B = e2 ∧ e3 och multiplicerar med
vektorn a, där vektorn a ligger i B-planet. Man kan alltid hitta en
vektor vinkelrät mot a så att B även kan skrivas som

Det gör att

B = a ∧ b = a b.

(A.82)

a B = a (a b) = a2 b

(A.83)

a∣∣ B = a∣∣ a b.

(A.84)

och
Vi inser att multiplikation av en vektor med en bivektor (ett plan) är
summan av en vektor och en trivektor (volym) enligt
aB = a2 b + a∣∣ a b,

(A.85)

eftersom a2 är en skalär och a , a∣∣ och b är ortogonala mot varandra.
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Uppgift 10: Beräkna b om vi antar att a ligger i riktningen e2 ! ♣
Vi vill undersöka produkten mellan vektor och bivektor något mer och
tar därför:
1
1
a(b ∧ c) = [enligt A.41] = a( (bc − cb) = (abc − acb).
2
2

(A.86)

Nu inför vi en högst användbar omskrivning enligt:
Sats 1:
ab = 2a ⋅ b − ba

(A.87)

Beviset för detta följer ur definitionen av geometriska produkten.
Bevis: ab = a ⋅ b + a ∧ b och ba = b ⋅ a + b ∧ a = a ⋅ b − a ∧ b. Addera
dessa båda för att få ab + ba = 2a ⋅ b vilket ger önskat resultat. ♠
Vi har nu att:
Sats 2:
aB = a ⌞ B + a ∧ B

(A.88)

Bevis: Eftersom både vänsterledet (VL) och högerledet (HL) är linjära
i a om B hålls konstant och linjära i B om a hålls konstant (bilinjäritet) räcker det med att bevisa satsen för basvektorer. Tag basvektorer
e{i} ≡ ei för vektorn och basbivektorer e{j,k} ≡ ej ek (om j < k) för bivektorn. Notera att j ≠ k, annars har vi ingen bivektor. Det gör att
{j} △ {k} = {j, k}
VL = ei (ej ek ) = ei ej ek
HL = ei ⌞e{j,k} +ei ∧e{j,k} = ({i} ⊆ {j, k})ei ej ek +({i} ⋂{j, k} = ∅)ei ej ek
Vi har nu två fall:
Fall 1: i = j eller i = k vilket leder till att ({i} ⊆ {j, k}) = 1 och
({i} ⋂{j, k} = ∅) = 0 och HL = VL.
Fall 2: i ≠ j och i ≠ k vilket leder till att ({i} ⊆ {j, k}) = 0 och
({i} ⋂{j, k} = ∅) = 1 och HL = VL. ♠
Sats 3:

1
a ⌞ B = (aB − Ba)
2

(A.89)

Bevis: Vi har bilinjäritet i a och B vilket gör att det räcker att visa
satsen för basvektorer. Tag e{i} och e{j,k} där j ≠ k.

64

BILAGA A. KOMPENDIUM.

VL = ({i} ⊆ {j, k})ei ej ek
HL = 12 (ei ej ek − ej ek ei )
Vi har igen de två fallen
Fall 1: i = j eller i = k vilket leder till att ({i} ⊆ {j, k}) = 1 och VL =
ei ej ek . För HL gäller nu att vi byter tecken en gång vid omflyttningen
ej ek ei = −ei ej ek och HL = 12 (ei ej ek + ei ej ek ) = ei ej ek . Alltså är VL =
HL.
Fall 2: i ≠ j och i ≠ k vilket leder till att ({i} ⊆ {j, k}) = 0 och
VL = 0. Nu byter vi tecken två gånger vid omflyttning och HL =
1
2 (ei ej ek − ei ej ek ) = 0. ♠
Sats 4:

1
a ∧ B = (aB + Ba)
2

(A.90)

Bevis: Vi visar för basvektorer enligt ovanstående bevis och får:
VL = ({i} ⋂{j, k} = ∅)ei ej ek
HL = 12 (ei ej ek + ei ej ek
Fall 1: i = j eller i = k ger VL = 0. Vi byter tecken en gång vid omflyttning och HL = 0.
Fall 2: i ≠ j och i ≠ k. VL = ei ej ek . Byter tecken två gånger vid omflyttningen och HL = ei ej ek . ♠
Observera dock att tecknen är ombytta jämfört med vektor/vektormultiplikation.
Trivektorn

Vi inför nu på allvar trivektorer i algebran. I rummet (tre fysiska dimensioner) kommer vi att skriva I som pseudoskalären i rummet och
eftersom I var pseudoskalären även i två dimensioner inför vi att: i
ett n-dimensionellt fysiskt rum kommer pseudoskalären vara ett n-blad
vilket alla andra multivektorer av högsta tillåtna ordning kan skrivas
som multipler av. Vi inser att
I = e1 e2 e3 ,

(A.91)

a ∧ b ∧ c = αI,

(A.92)

och enligt definitionen ovan

där α är en skalär (ett reellt tal). Man kan visa att |α| är volymen av
parallellepipeden med sidorna a, b och c. Tecknet på α avgör om a, b, c
bildar ett högersystem.
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Vi ser också att
I 2 = II = e1 e2 e3 e1 e2 e3 = e1 e2 e3 e3 e1 e2 = −e1 e2 e2 e1 = −e1 e1 = −1.
(A.93)
Nu testar vi att multiplicera en basvektor med I.
Ie1 = e1 e2 e3 e1 = −e1 e2 e1 e3 = e1 e1 e2 e3 = e2 e3

(A.94)

Vi får alltså som resultat en bivektor (planet vinkelrät mot ursprungsvektorn. Vidare ser vi att
(A.95)

e1 I = e1 e1 e2 e3 = e2 e3

alltså samma resultat som i föregående beräkning varför vi drar slutsatsen att
e1 I = Ie1 .
(A.96)
Nu har vi alltså äntligen fått en förklaring till det smått märkliga
namnet pseudoskalär. Vi ser att i udda dimensioner kommuterar pseudoskalären med alla vektorer och därmed alla multivektorer precis som
de vanliga skalärerna.
Nu kan vi bilda:
e1 e2 = e1 e2 e3 e3 = Ie3 ,

e2 e3 = Ie1 ,

e3 e1 = Ie2 .

(A.97)

Om vi tar produkten med en bivektor får vi istället:
I(e1 ∧ e2 ) = Ie1 e2 = Ie1 e2 e3 e3 = IIe3 = −e3 .

(A.98)

Detta ser lovande ut för att sammankoppla den mer vanliga kryssprodukten med yttre produkten.
a × b = −I(a ∧ b)

(A.99)

Vi kallar vektorn som är resultatet av kryssprodukten för yttre produktens vektordual. Nu kan vi skriva en generell multivektor i G3 -algebran
som
M = α + a + B + βI,
(A.100)
där α och β är skalärer, a är en 1-vektor och B är en bivektor.
A.7.1

Spegling - reflektioner

Det är framförallt när man utför reflektioner och senare rotationer som
geometriska algebran på allvar glänser i all sin prakt. En reflektion
är inom matematiken precis vad det låter som. Tänk dig att du står
framför en spegel. Den är ett plan i vilket din reflektion avbildas och på
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samma sätt sker reflektioner i matematiken i plan. I högre dimensioner
kallar vi planen för hyperplan och kan inte se framför oss riktigt hur
de skulle se ut, men tack vare att matematiken är logiskt uppbyggd
kan vi uttrycka det vi inte kan tänka oss symboliskt och ändå utföra
beräkningarna.
Vi börjar med att uttrycka en vektor a i sina delar parallella med
och vinkelräta mot reflektionsplanet uttryckt i normalvektorn n till
planet. Normalvektorn är en enhetsvektor, dvs. n2 = 1, vinkelrät mot
planet.
a = n2 a = n(n ⋅ a + n ∧ a) = a∣∣ + a
(A.101)
där vi satt delarna till
a∣∣ = (n ⋅ a)n,

a = n(n ∧ a).

(A.102)

Vi ser i figur 14 hur detta ser ut i ett tredimensionellt fall. För att få
reflektionen av a i planet ser vi att vi måste bilda a′ = a − a∣∣ , men
detta ger efter lite algebra

Figur A.14: Spegling av en vektor i ett plan.

a′ = a − a∣∣ = n(n ∧ a) − (a ⋅ n)n = −(n ⋅ a)n − (n ∧ a)n = −nan (A.103)
Uppgift 11: Utför algebran för att få till ovanstående ekvation (103).♣
Att reflektera bivektorer

Vi tar bivektorn B = a∧b och inser att vi kan reflektera först vektorerna
och sedan bilda den reflekterade bivektorn.
B ′ = (−nan) ∧ (−nbn).

(A.104)

67

A.7. RYMDGEOMETRI

Men vi vill så klart förenkla detta något och därför får vi
1
1
(−nan) ∧ (−nbn) = (nannbn − nbnnan) = n(ba − ba)n = nBn.
2
2
(A.105)
Resultatet är slående likt det för vektorer förutom att vi ändrar tecken.
Den första likheten kommer sig av att
a ∧ b = 21 (ab − ba).
Kalla nan för x och nbn för y. Vi inser då att
(−x) ∧ (−y) = 21 ((−x)(−y) − (−y)(−x)) = 21 (xy − yx).
Insättning av nan och nbn ger
1
2 (nannbn − nbnnan)

Eftersom nn = n2 = 1 får vi
1
1
1
2 (nannbn − nbnnan) = 2 (nabn − nban) = 2 (nabn − nban) =
1
1
1
2 n(abn − ban) = 2 n(ab − ba)n = n( 2 (ab − ba))n = n(a ∧ b)n = nBn.

A.7.2

Rotationer

Vi inleder diskussionen om rotationer med
Sats 5: En rotation i planet som genereras av två enhetsvektorer m
och n fås genom upprepade speglingar i (hyper)planen för vilka m och
n är normalvektorer.
Komponenter som är vinkelräta mot m ∧ n lämnas opåverkade av
rotationen. Om vi startar med vektorn a och slutar med c med mellanlandning i b är resultatet av upprepade speglingar en rotation med
2φ om m ⋅ n = cos(φ). Vi tar nu reda på hur detta ser ut i geometrisk
algebra. Vi börjar med vektorn vi mellanlandar i
b = −mam

(A.106)

och fortsätter med slutvektorn
c = −nbn = −n(mam)n = nmamn.

(A.107)

Tänk vad enkelt vi kan utföra en rotation! Vi utför endast några enkla
vektorberäkningar. För att förenkla uttrycken definierar vi rotorn
R = mn

(A.108)
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Figur A.15: En rotation som upprepade speglingar i plan.

och dess omkastning
R† = nm

(A.109)

c = RaR† .

(A.110)

och får
Vi har alltså en transformation a ↦ RaR† . Det fina med denna formel
är att den fungerar i alla dimensioner med vilka typer av multivektorer
som helst!
Värt att nämna är att RR† = nm(nm)† = nmmn = nn = 1 vilket ger
att
a = R† RaR† R = R† a′ R.
(A.111)

Exempel:
Antag att vi vill rotera en vektor a in i vektorn b, då ∣a∣ = ∣b∣ = 1. Med
detta menar vi att vi vill transformera (förändra) a till b. Vi inser med
hjälp av figur 16 att vi måste spegla a först i planet med normal halvvägs mellan a och b följt av en spegling i planet där b är i normalens
riktning. Normalen till första planet fås genom
n=

(a + b)
,
∣a + b∣

(A.112)

vilket reflekterar a till −b. Rotorn blir
R = bn =

1 + ba
1 + ba
=√
.
∣a + b∣
2(1 + b ⋅ a)

(A.113)
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Detta representerar en rotation i planet a ∧ b vilket vi skulle ha kunna
utföra med den analoga formen diskuterad tidigare och man kan faktiskt visa att R = R† och att man i detta fall kan utföra rotationen som
b = R2 a och att R2 = e−Bφ . ∎
Exemplet är hämtat ur [5].

Figur A.16: Rotation från a till b som upprepad spegling [s. 47][5].

A.8

Funktioner, derivator och integration

För att kunna utföra fysikaliska beräkningar är det nödvändigt att ha
en definierad differentialkalkyl, vilket möjliggör derivering och integrering. Därmed kan vi ställa upp de differentialekvationer som är fysikens
lagar och lösa dessa.
A.8.1

Funktioner av en skalär variabel

Om vi för varje skalär t kan hitta en multivektor F (t) sägs F = F (t)
vara en multivektorvärd funktion av t. Detta gör att i vissa fall kommer F betyda en speciell multivektor och ibland en funktion beroende
på om variabeln är satt till ett specifikt värde eller ej. Observera att
funktionen skrivs med stor bokstav. Detta är inte för att den är någon slags primitiv funktion utan helt enkelt för att den representerar
multivektorer, som skrivs med stor bokstav.
Kontinuitet

En funktion sägs vara kontinuerlig i t0 om
lim ∣F (t) − F (t0 )∣ = 0.

t→t0

(A.114)

Detta betyder helt enkelt att om man låter t närma sig t0 så kommer
det inte hända något märkligt som ett hopp till oändligheten eller ett
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glapp i funktionen i närheten av t0 . Vi kan skriva
lim F (t) = F (t0 ).

(A.115)

t→t0

Vi har även egenskaperna att:
lim (F (t) + G(t)) = lim F (t) + lim G(t);

(A.116)

lim F (t)G(t) = lim F (t))(lim G(t)).

(A.117)

t→t0

t→t0

t→t0

t→t0

t→t0

t→t0

Dessutom har vi att
⟨lim F (t)⟩k = lim ⟨F (t)⟩k ,
t→t0

t→t0

(A.118)

vilket innebär att en funktion är kontinuerlig om alla dess k-vektordelar
⟨F ⟩k är kontinuerliga funktioner.
Derivering

En funktion från de reella talen till geometriska algebran G dvs
f ∶R→G
kallas deriverbar i t0 ∈ R om ett gränsvärde till
(t0 )
lim△t→0 F (t0 +△t)−F
△t

existerar. Vi skriver derivatan som Ḟ . I denna text kommer vi att anta
att alla funktioner som används här har egenskapen att vara deriverbar
i alla punkter vi är intresserade av.
Parametriserad bana

Vi kommer inom fysiken att vara intresserade av att behandla en partikels bana som en vektorvärd funktion av någon skalär variabel t. Detta
innebär helt enkelt att vi kontinuerligt tillskriver en vektor x = x(t) till
varje värde på skalären t och därmed definierar en bana i rummet (se
figur 11). Detta gör att vi kan definiera partikelns hastighet som
ẋ =

dx
△x
= lim
,
△→0
dt
△t

(A.119)

om detta gränsvärde existerar. Vi har på samma sätt ett uttryck för
accelerationen enligt:
d2 x
△ẋ
ẍ = 2 = lim
.
(A.120)
△→0
dt
△t
I [10] finner man definitionerna för skalärderivering av multivektorer
enligt:
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Figur A.17: Parametriserad bana.

1.

2.

3.

d
(F + G) = Ḟ + Ġ;
dt

(A.121)

d
(F G) = Ḟ G + GḞ ;
dt

(A.122)

d
⟨F ⟩k = ⟨Ḟ ⟩k .
dt

(A.123)

Kedjeregeln

Kedjeregeln för skalärderivering av multivektorvärda funktioner är identisk med den för skalärvärda funktioner. Om F = F (s) är en multivektorvärd funktion av en skalärvariabel och s = s(t) är en skalärvärd
funktion av en skalärvariabel så skrivs F = F (s(t)) = F (t). Kedjeregeln är då
dF dF ds ds dF
=
=
.
(A.124)
dt
ds dt dt ds
A.8.2

Integration

Precis som i fallet med derivering kan de vanliga reglerna för integrering
av multivektorvärda funktioner kan vi nu överföra de gamla reglerna
för integration så länge som vi respekterar ordningen på multiplikationerna. Det sista tillägget kommer sig av att vissa vektorer inte kommer
att kommutera.
Vi kan skriva en multivektorvärd funktion av en skalär variabel som
summan
F (t) = ∑ fA (t)eA ,
(A.125)
A

där A är någon delmängd av mängden av alla delmängder P(X) av
X. Mängden X är {1, 2} om vi arbetar med G2 , {1, 2, 3} om vi arbetar
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med G3 , osv och fA är en funktion mellan de reella talen och de reella
talen, dvs f ∶ R → R. Detta gör att vi kan definiera integralen av en
multivektorvärd funktion med variabelvärden i R, som
∫ F (t)dt = ∑(∫ fA (t)dt)eA .

(A.126)

A

Vi återfår formlerna:
1.

b

∫a
2.

a

F (t)dt = − ∫

F (t)dt;

(A.127)

b

b

b

b

∫a [F (t) + G(t)]dt = ∫a F (t)dt + ∫a G(t)dt;

(A.128)

3. För a < b < c,
c

∫a

b

F (t)dt = ∫

a

c

F (t)dt + ∫

F (t)dt;

(A.129)

b

4. Om A är en konstant multivektor
b

b

∫a AF (t)dt = A ∫a F (t)dt.

(A.130)

Vi kan även separera integraler till k-vektordelar enligt:
b

b

⟨∫ F (t)dt⟩k = ∫ ⟨F (t)⟩k dt.
a
a

(A.131)

Vidare kan relationen mellan derivering och integration deklareras
enligt integralkalkylens fundamentalsats
b

Vi har också

b
∫a Ḟ (t)dt = F (t)Ra = F (b) − F (a).

(A.132)

t
d
F (s)ds = F (t).
∫
dt a

(A.133)

Klassisk fysik - att kasta boll
och annat skoj
Den approximation av verkligheten, som används som fysikalisk modell i gymnasiet och högskolans första mekanikkurser, är analogin med
den ensamma partikeln. Om man tänker efter en stund inser vi att
beräkningarna inte tar hänsyn till någon utsträckning i rummet utan
behandlar en kanonkula och en pingisboll på mer eller mindre samma
sätt. Vi bortser ofta från t.ex. luftmotstånd. Denna modell kanske verkar fånig när man ser på den ur ett sådant perspektiv, men faktum
är att detta sätt att behandla verkligheten är så pass bra att vi kan
ha den som utgångspunkt för beräkningar och sedan finjustera utifrån
experiment för at få en bra modell för projektiler i allmänhet, genom
att lägga till termer till våra ekvationer.
I denna del av föreliggande text kommer diverse kastbanor att behandlas och en aning elektrodynamiska resultat att diskuteras kortfattat.

A.9

sir Isaac Newton

Den person som brukar krediteras för upptäckten av gravitationen,
den första att formulera en större matematisk modell som på ett bra
sätt beskriver gravitationen som en del av ett system för att beskriva rörelser, var Isaac Newton (1642-1727). Jag skriver större eftersom
en mängd vetenskapsmän (Gallileo, Vieta, Descartes, Kepler, Hooke,
osv.) hade arbetat med gravitation och rörelser tidigare, men inte på
en så omfattande skala. ”Bra” skriver jag eftersom det skulle dröja en
mycket lång tid innan man fann några fel på teorin. Det skulle dröja
ända till 1800-talet innan man insåg att det var något fel, eftersom man
inte kunde sammanföra elektrodynamiken med mekaniken. Elektrodynamiken lyder under Maxwells lagar och om man löser det systemet av
ekvationer inser man att ljusets hastighet är konstant hur man än rör
sig relativt ljuset och den världskände Albert Einstein blev den som
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rättade till teorin.[12, 3]
Trots detta används den nu kallade Newtonska mekaniken fortfarande flitigt eftersom de flesta fallen vi räknar på här på jorden inte
behöver korrigeras med relativitetsteorin då felen ofta är så små att vi
ändå knappt kan mäta så noggrant. [3]
Man säger att Newton uppfann differentialkalkylen, som behövs för
att utföra beräkningar i Newtonsk mekanik, men det är värt att nämna att matematikern Leibniz kom fram till samma resultat parallellt
med Newton. Upptäckten var redo att göras efter arbeten av bland
andra Descartes och Vieta. Den notation som ligger närmast den moderna är för övrigt Leibniz, så båda dessa bör enligt mig krediteras med
upptäckten, med ett stort tackar-så-mycket till Vieta. [12]
A.9.1

Newtons lagar

När man formulerar Newtons lagar för mekaniken är det behjälpligt
att införa en något annorlunda notation än den vi använt i tidigare
kapitel. Här kommer vektorer att skrivas som x, dess längd som x och
riktningen x̂.
En partikels bana i rymden kommer beskrivas av den parametriserade funktionen x = x(t). Vi antar att vi har partiklar som inte kan
försvinna plötsligt och därför är x(t) en kontinuerlig funktion. När man
specificerar x(t) för varje t i ett intervall säger vi att x(t) beskriver partikelns rörelse i detta intervall.
Newtons centrala hypotes var att alla partiklar kan påverka varandra och att varje partikels rörelse är helt bestämd av påverkan från andra
partiklar. Det senaste betyder att partikeln inte kan påverka sig själv
lika lite som du kan påverka din rörelse genom luften när du ramlar ur
ditt favoritklätterträd. Rörelsen bestäms av ekvationen
f = mẍ,

(A.134)

där m är partikelns massa och ẍ är dess acceleration. Ekvationen brukar
kallas för Newtons andra lag, även om det var Euler som gav den formen
vi använder idag.
Det viktiga inom mekaniken blir alltså att ta reda på hur krafterna fungerar och uttrycka dessa som funktioner av x. Vi måste alltså
klassificera krafterna och reda ut vilka partiklar som påverkas av vilka krafter och hur de påverkas. Vi kommer att utgå ifrån att de olika
krafternas påverkan på partikeln kan superposeras, vilket betyder att
vi får addera ihop dem till en total kraft som
n

f = f1 + f2 + f3 + ... = ∑ fk
k=1

(A.135)
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I denna text kommer krafter antas vara funktioner av partikels läge,
hastighet och den fria variabeln (tiden).
f = f (ẋ, x, t)

(A.136)

Newtons andra lag beskriver vad som brukar kallas en andra ordningens differentialekvation eftersom den innehåller andraderivatan.
För att lösa en sådan krävs ett initialtillstånd det vill säga en startposition och en starthastighet.
Konstant kraft - falla i ett gravitationsfält

Vi inleder med en diskussion kring fallet med en konstant kraft som
påverkar en partikel med starthastighet ẋ0 = v0 och startposition x0 .
Skriv den konstanta kraften som påverkar partikeln som f = mg, alltså
den approximativa påverkan av gravitationen nära jordytan. Varför är
detta då en approximation? Jo, för att kunna säga att gravitationskraften är en konstant så tänker vi oss att jorden är oändligt stor och
platt.
Vi får alltså enligt Newtons andra lag att
f = mẍ
mg = mẍ
g = ẍ = v̇
Vi integrerar direkt för att få ett uttryck för hastigheten:
v = gt + v0 .

(A.137)

Kom ihåg att ta med initialhastigheten vid integration för att få rätt
form på din hastighet. Initialhastigheten kommer av den generella lösningsgången
f˙(t) = c
t

t
∫0 f˙(t) dt = ctR0 + C.

I många fall är C = 0, men vi kan inte förutsätta detta så vi måste
alltid införa en konstant term och jämföra denna med initialvillkoren.
En konstant term försvinner ju om vi deriverar så vi måste gissa att
den finns där. Det är på grund av detta som vi alltid behöver känna
initialvillkoren för att kunna lösa vår differentialekvation.
Vi integrerar igen för att finna vår partikelbana enligt
1
x(t) = gt2 + v0 t + x0 .
2

(A.138)

76

BILAGA A. KOMPENDIUM.

A.10

Moment

När en kraft appliceras på en hävstång ger detta upphov till en vridkraft
vid hävarmens fästpunkt. Ju längre hävarm desto större vridkraft. Tänk
dig att du ska få loss en mutter som sitter väldigt hårt fast. Om du tar
en större (alltså en längre) skiftnyckel har du större chans att få loss
muttern. Vridkraften brukar kallas moment på svenska och tourque på
engelska. Om man säger moment på engelska betyder det rörelsemängd,
vilket kan bli lite förvirrande i början.
När man ska beskriva vad som händer vid en situation med en
hävarm matematiskt brukar man traditionellt använda vektoralgebra
med definierad kryssprodukt. Figur 19 visar hur en hävarm brukar beskrivas traditionellt. Vi börjar då med att definiera ett koordinatsystem

Figur A.18: Traditionell framställning, med vektor som resultat.

och ritar in dessa axlar i vår bild av situationen. Längden på skiftnyckeln är d och vektorn d ligger i y-riktningen. Antag att vi trycker med
en kraft av f N i z-riktningen. Eftersom vektorerna är ortogonala måste vi använda kryssprodukten för att få ett resultat (inre produkten
mellan två ortogonala vektorer är ju noll). Vi tar alltså
τ = d × f = df (ey × ez ) = df ex

(A.139)

och får då en vektor av längden df med riktning i x-led. Detta visar sig
vara korrekt numeriskt värde överensstämmande med mätningar, men
hur ska vi tolka detta geometriskt? Vi har en situation där vi applicerar
en kraft långt ut på en hävarm och resultatet är en vektor som pekar
från origo i samma riktning som ex . Detta ger förvisso korrekt resultat,
men det finns en annan matematisk modell som ger en mer intuitiv
tolkning.
Tag istället de båda vektorerna ovan och beräkna yttre produkten
av dessa.
τ = d ∧ f = df (ey ∧ ez )
(A.140)
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Nu har vi istället resultatet uppritat i figur 20 där vi ser att resultatet
kan tolkas som en roterande area i yz-planet. Detta ger en mer sannolik

Figur A.19: Moment uttryckt i Geometrisk Algebra.

tolkning för var och en som någon gång hanterat en skiftnyckel. Vi
kan även se att arean av planet har samma magnitud som längden
av vektorn som var resultatet av kryssprodukten. Detta är helt enkelt
för att resultatet av kryssprodukten är vektordualen till bivektorn som
beskriver vridmomentet.
Vi ser här att den geometriska algebran återskapar det numeriska
värdet erhållet från kryssprodukten av två vektorer, men att resultatet har en geometrisk tolkning som bättre stämmer överens med våra
föreställningar om vad som egentligen sker när en hävarm används för
att skapa ett vridmoment. Det känns helt enkelt mer intuitivt riktigt
att resultatet blir en roterande area än ett riktat linjesegment ortogonal med de båda ursprungsvektorerna. Dessutom är det naturligt ur
dimensionssynpunkt att en produkt av två vektorer är en area.

A.11

En laddad partikel i ett magnetfält

En laddad partikel är en partikel med en viss egenskap kallad elektrisk
laddning. Mellan partiklar med denna egenskap uppstår krafter som
kan vara attraktiva eller repusiva. Om två laddningar i varandras närhet
har samma typ av laddning är kraften repulsiv och om de har olika
laddning attraherar de varandra. De olika typerna av laddning kalls
positiv och negativ. Den negativa laddningen har definierats som den
laddning en elektron har. Elektronens laddning skrivs med ett litet e.
Om en laddad partikel rör sig i ett magnetfält uppstår en kraft på
partikeln. Detta kommer sig av den nära kopplingen mellan elektriska
och magnetiska fenomen, som är två sidor av samma mynt.
Betrakta situationen då en partikel med laddningen q rör sig i ett
konstant magnetfält B enligt figur 21. Situationen och översättningen
till geometrisk algebra nedan är hämtad ur [10].
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Figur A.20: En partikel med laddning q som rör sig i ett konstant magnetfält.

Traditionellt beskrivs kraften av Lorents kraftekvation
q
mv̇ = v × B,
c

(A.141)

där c är ljusets hastighet. Notationen kan förenklas om vi skriver om
enligt
q
ω ≡ − B.
(A.142)
mc
Detta leder till att ekvation (A.150) kan skrivas som:
v̇ = ω × v.

(A.143)

Vi kunde göra omflyttningen ovan eftersom v är vinkelrät mot B. Nu
skapar vi bivektordualen Ω till ω genom att ta
Ω = Iω,

(A.144)

där I är pseudoskalären i rummet. I detta fall arbetar vi i tre dimensioner varför I = e1 e2 e3 . Vi kan därför göra omskrivningen
ω × v = −Iω ∧ v = −(Iω) ⋅ v = v ⋅ Ω.

(A.145)

Vi kan alltså skriva om ekvation (A.152) som
v̇ = v ⋅ Ω

A.12

(A.146)

Keplers lagar

Den tyske matematikern och fysikern Johannes Kepler studerade under 1600-talet den danske adelsmannen Tycho Brahes astronomiska
observationer om planetbanor. Han fann utifrån dessa ett antal lagar:
1. Varje planetbana är en ellips med solen i en av brännpunkterna.
2. En linje mellan solen och en planet sveper över en lika stor area
under samma tid, oavsett var på banan planeten befinner sig.
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3. Kvadraten av orbitalperioden, tiden för ett helt varv, är direkt
proportionell mot kuben av halva storaxeln.
Här kommer vi att bevisa Keplers andra lag, som illustreras i figur .
Det enda antagandet vi behöver göra är att riktningsvektorn r från solen till planeten är parallell mot accelerationen r̈. Tänk igenom varför
detta antagande är rimligt. På vägen kan vi passa på att bevisa:

Figur A.21: En planet i omloppsbana vid olika tidpunkter. Tidsintervallet
T är konstant.

Sats: Planetbanorna ligger i ett plan.
Bevis: För att planeten ska kunna komma utanför planet måste
r ∧ ṙ ∧ r̈ ≠ 0. Vi har dock att r och r̈ är parallella enligt antagandet.
Detta gör att r ∧ ṙ ∧ r̈ = 0. ♣
Sats: Keplers andra lag.
Bevis: Vi har alltså att r∧ r̈ = 0. I ett infinitesimalt (jättelitet) intervall
är ytan 21 (r ∧ ṙ)dt (se figur 22). Där triangeln har halva arean av ytan
som spänns upp av r och ṙ. Arean av ett helt tidsintervall blir då en

Figur A.22: Ett infinitesimalt intervall längs planetbanan.
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funktion enligt:
t+T

1 t+T
1
1 t
r(s)∧ ṙ(s)ds = ∫
r(s)∧ ṙ(s)ds− ∫ r(s)∧ ṙ(s)ds,
2
2 0
2 0
t
(A.147)
där s är en integrationsvariabel. Vi har enligt (137) att
F (t) = ∫

1
1
Ḟ (t) = r(t + T ) ∧ ṙ(t + T ) − r(t) ∧ ṙ(t),
2
2

(A.148)

vilket vi kan se som den hastighet med vilken arean sveps ut. Vi vill nu
veta hur denna förändras med tiden och deriverar därför detta uttryck
igen.
d 1
(A.149)
F̈ = ( (r(t + T ) ∧ ṙ(t + T ) − r(t) ∧ ṙ(t))).
dt 2
Eftersom T är en konstant får vi
1
F̈ = (ṙ(t+T )∧ ṙ(t+T )+r(t+T )∧r̈(t+T )−(ṙ(t)∧ ṙ(t)+r(t)∧r̈(t))) = 0.
2
(A.150)
Anledningen till att uttrycket ovan blir noll är så klart att ṙ(t) är parallell med sig själv och r(t) är parallell med r̈(t). Vi inser att hastigheten
med vilket arean sveps ut är oberoende av tiden, alltså en konstant.
Detta bevisar satsen. ♠
Notera att vi inte har en konstant hastighet på planeten i sig. Snarare innebär satsen att planeten rör sig snabbare längs sin bana då den
är nära än då den befinner sig på längre avstånd från solen.
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Ordlista

A
• Algebra: En algebra är en samling matematiska objekt med definierade operationer som tillåter manipulation.
• Associativitet: Ett exempel på associativitet är a + (b + c) =
(a + b) + c.
B
• Bas: En bas är en samling vektorer vars linjärkombination kan
uttrycka varje annan vektor i vektorrummet.
• Bilinjäritet: Om en funktion beror av två variabler innebär egenskapen bilijär att den är linjär i båda variablerna.
• Binär komposition: En binär komposition är en avbildning från
en mängd av 2-listor till en annan mängd.
• Bivektor: En bivektor är resultatet av yttre produkten mellan
två 1-vektorer. Det är en riktad yta. Bivektorn har grad 2 och
kallas därför även 2-vektor.
D
• Delmängd: Om A är en mängd så kan mängden B vara en delmängd av A. Det kan ske genom att B innehåller vissa av elementen i A, alla A:s element eller är en tom mängd. B kan inte vara
en delmängd av A om den innehåller element som inte finns i A.
G
• Geometriska produkten: Den fundamentala produkten inom
geometrisk algebra. Se sektion 5 för en formell definition av denna produkt. Den geometriska produkten mellan två vektorer kan
även ses som summan av den inre mellan vektorerna och yttre
produkten mellan samma vektorer.
• Grad: Graden av en vektor är dess geometriska utbredning. Ett
streck har t.ex. en dimension medan en yta har två. En 1-vektor
är alltså en pil, ett streck med en riktning.
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H
• Hyperplan: Ett hyperplan är vad vi kallar en form av grad (n
-1) om dimensionen i vektorrummet är n. I tre dimensioner är ett
kallar vi detta för ett plan. Vi som upplever i tre dimensioner tycker att något tvådimensionellt är platt medan en fyrdimensionell
varelse tycker att något tredimensionellt är platt.
I
• Inre produkten: Den inre produkten är en gradsänkande produkt. Detta innebär t.ex. att inre produkten mellan två 1-vektorer
är en skalär. På grund av detta kallas ibland i viss litteratur inre
produkten för skalärprodukten. I geometrisk algebra reserveras
detta namn för en annan produkt. Inre produkten av en vektor
med sig själv ger kvadraten av längden av vektorn.
• Invers: y är invers till x om yx = xy = 1. Ibland bara vänstereller högerinvers.
K
• k-vektor: Är en vektor av grad k. Till exempel är k = 3 för en
trivektor.
• Kartesiska produkten: Är mängden av alla 2-listor som kan
skapas av elementen i en mängd. Skrivs X × X där X är mängden
som listorna ska skapas av.
• Kommutativitet: Ett exempel är ab = ba.
• Kryssprodukt: Kryssprodukten är ett sätt att multiplicera två
vektorer för att få en tredje. Den fungerar bara i tre dimensioner och ger där vektordualen till yttre produkten mellan de båda
ursprungsvektorerna.
L
• Linjärkombination: En linjärkombination är summan av ett antal viktade termer. Det betyder att man multiplicerar ett antal
termer med t.ex. reella tal och kombinerar ihop resultatet med
addition. 3a + 2b är en linjärkombination av a och b
• Linjärt oberoende: Om enda sättet för linjärkombinationen av
a och b att bli noll är genom 0a+0b så är a och b linjärt oberoende.

A.13. ORDLISTA

83

M
• Multivektor: En multivektor är summan av ett antal vektorer
av olika grad. Till exempel kan det vara summan av en skalär, en
bivektor och en trivektor.
• Mängd: En mängd är en samling objekt. Dessa objekt kan vara
tal, vektorer, bivektorer, etc. Vi räknar inte identiska objekt två
gånger.
• Mängden av alla delmängder: Är beteckningen på en mängd
som man skapar genom att ta alla delmängder av en ursprungsmängd. Notera att elementen i mängden är mängder. Betecknas
P(X) där X är ursprungsmängden.
O
• Ortogonal: Två vektorer sägs vara ortogonala om inre produkten
mellan dessa är noll.
• Omkastning: Omkastningen skrivs med †. mn† = nm.
R
• Rotation: En rotation utförs genom upprepad spegling i plan.
• Rotor: En rotor används för att utföra rotationer. R = nm där n
och m är enhetsnormaler till planen som speglingarna utförs i.
S
• Symmetriska differensen: Är de element som tillhör unionen,
men inte snittet, mellan två mängder. Beräknas (A ⋃ B)/(A ⋂ B).
Betecknas △.
T
• Trivektor: En trivektor är en riktad volym och därför yttre produkten mellan tre 1-vektorer.
V
• Vektordual: En vektordual är den vektor i tre dimensioner som
bildas genom kryssprodukten av två vektorer som bildar en bivektor genom yttre produkten. Dualvektorn är vinkelrät mot bivektorn.
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Y
• Yttre produkten: Den yttre produkten är en gradhöjande produkt. Detta innebär att yttre produkten mellan två 1-vektorer är
en 2-vektor och yttre produkten mellan tre 1-vektorer är en 3vektor.
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Lösningar till uppgifter

Uppgift 1:
Om vi lägger ihop ∣A∣ och ∣B∣ så räknar vi en eventuell överlappning två
gånger. Därför måste vi dra ifrån en ∣A ⋂ B∣ för att få antalet element
i unionen. Vi har således:
∣A ⋃ B∣ = ∣A∣ + ∣B∣ − ∣A ⋂ B∣.
Rita eventuellt ett Venndiagram för att förtydliga för dig själv.
Uppgift 2:
Ja. 3a = b
Uppgift 3:
Skriv först om
a = (1, 2, 3) = 1e1 + 2e2 + 3e3 och
b = (2, 4, 3) = 2e1 + 4e2 + 3e3
Då blir:
a × b = (1 ⋅ 2)(e1 × e1 ) + (1 ⋅ 4)(e1 × e2 ) + (1 ⋅ 3)(e1 × e3 )
+ (2 ⋅ 2)(e2 × e1 ) + (2 ⋅ 4)(e2 × e2 ) + (2 ⋅ 3)(e2 × e3 )
+ (3 ⋅ 2)(e3 × e1 ) + (3 ⋅ 4)(e3 × e2 + (3 ⋅ 3)(e3 × e3 )
Vilket vi kan indentifiera mot ekvation 29. Då blir t.ex. e2 × e1 = 213 e3 .
Detta gör att:
a × b = 4123 e3 + 3132 e2 + 4213 e3 + 6231 e1 + 6312 e2 + 12321 e1
= 4(1)e3 + 3(−1)e2 + 4(−1)e3 + 6(1)e1 + 6(1)e1 + 12(−1)e1
= −6e1 + 3e2

Uppgift 4:
e1 ∧ e1 = 0.
Uppgift 5:
Vi inser att a = 1e1 + 2e2 + 3e3 och b = 2e1 + 4e2 + 3e3 . Enda bidragen i
inre produkten är från parallella basvektorer.
a ⋅ b = 1 ⋅ 2 + 2 ⋅ 4 + 3 ⋅ 3 = 19
Parallella vektorerna ger inget bidrag till yttre produkten vilket ger:
a ∧ b = 2e1 ∧ e2 + 3e1 ∧ e3 + 8e2 ∧ e1 + 6e2 ∧ e3
+ 3e3 ∧ e1 + 6e3 ∧ e2 = −6e1 ∧ e2 .
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Därför är ab = 19 − 6e1 ∧ e2 .
Uppgift 6:
a2 = 32 + 22 + 52 = 38. Varför a−1 =

1
38 (3, 2, 5).

Uppgift 7:
Vi har alltså ordet e1 e3 e2 e2 e1 e3 e1 e2 e3 e1 som direkt reduceras till:
e1 e3 e1 e3 e1 e2 e3 e1 =
= −e3 e1 e1 e3 e1 e2 e3 e1 = −e3 e3 e1 e2 e3 e1 =
− e1 e2 e3 e1 = e2 e1 e3 e1 = −e2 e1 e1 e3 = −e2 e3

Uppgift 8:
a) Vilken Kalle? Heter han Pelle i andranamn? Vad är ett namn? Denna typ av påståenden kan vi inte behandla.
b) I detta fall har A och B inga gemensamma element och A ⊈ B varför
(A ⊆ B) = 0.
c) Eftersom A och B inte har några gemensamma element utvärderas
parentesen enligt (A ⋂ B = ∅) = 1. Snittet mellan två mängder utan
gemensamma element är en mängd utan element, alltså den tomma
mängden.
Uppgift 9:
Vi inser att vi kan dela upp produkten så att vi utför beräkningarna i
flera steg:
α0 (β0 + β1 e1 + β2 e2 + β3 e1 e2 ) =
α0 β0 + α0 β1 e1 + α0 β2 e2 α0 β3 e1 e2
Vi har använt att för ortogonala basvektorer är e1 ∧ e2 = e1 e2 . Sedan
tar vi
α1 e1 (β0 + β1 e1 + β2 e2 + β3 e1 e2 ) =
α1 β0 e1 + α1 β1 e1 e1 + α1 β2 e1 e2 + α1 β3 e1 e2 .
Kom nu ihåg att för ortogonala basvektorer är e1 e1 = e1 ⋅ e2 = 1. Vilket
ger:
α1 β0 e1 + α1 β1 + α1 β2 e1 ∧ e2 + α1 β3 e1 e1 e2
α1 β0 e1 + α1 β1 + α1 β2 e1 ∧ e2 + α1 β3 e2
Vi fortsätter på samma sätt.
α2 e2 (β0 + β1 e1 + β2 e2 + β3 e1 e2 ) =
= α2 β0 e2 + α2 β1 e2 ∧ e1 + α2 β2 + α2 β3 e2 e1 e2 =
= α2 β0 e2 + α2 β1 e2 ∧ e1 + α2 β2 − α2 β3 e1 .
Sista termen:
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α3 e1 e2 (β0 + β1 e1 + β2 e2 + β3 e1 e2 ) =
α3 β0 e1 e2 + α3 β1 e1 e2 e1 + α3 β2 e1 e2 e2 + α3 β3 e1 e2 e1 e2 =
α3 β0 e1 ∧ e2 − α3 β1 e2 + α3 β2 e1 − α3 β3
Vi inser att om vi summerar ihop dessa delresultat får vi en multivektor
på samma form som de båda vi multiplicerat. Vi har alltså en stängd
algebra.
Uppgift 10:
Om a ligger i riktningen e2 är a = ∣a ∣e2 och vi inser att
B = e2 e3 = a b = ∣a ∣e2 b
men b är ortogonal mot a och måste alltså ligga i ±e3 -riktningen.
B = ∣a ∣∣b∣e2 e3 ⇒ ∣a ∣∣b∣ = 1 ⇒ Svar: b = ±∣a ∣−1 e3 .

Uppgift 11:
Vi vet att:
a = a∣∣ + a
där
a∣∣ = (n ⋅ a)n och a = n(n ∧ a)
Ur detta finner vi att
n ∧ a = n ∧ (a∣∣ + a ) = n ∧ a = na = −a n = −a ∧ n.
Detta beror på att n och a∣∣ är parallella.
Vi får nu: a′ = a − a∣∣ = n(n ∧ a) − (n ⋅ a)n = −(n ⋅ a)n + n(na ) =
−(n⋅a)n−n(a n) = {associvitet} = −(n⋅a)n−(na )n = −(n⋅a+n∧a)n =
−(na)n = −nan
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Bilaga B

Lektionsplanering

Lektion 1
Dagens punkter
1. Information om studien och utdelning av skriftlig information rörande etiska regler. Alla eleverna får varsitt nummer.
2. Vad är en vektor?
3. Mängdbegreppet
4. Kropp. En mängd med vissa egenskaper.
5. Vektorrum. Definition.
6. Operationer på vektorrum. Inre och yttre produkt presenteras.

Vad är en vektor
Diskutera begreppet vektorer som pilar i ett koordinatsystem.
Ta bort koordinatsystemet.
Fråga klassen och diskutera varför en funktion kan ses som en vektor.
Kan de komma på ett annat sätt att definiera en abstrakt vektor?

Mängdbegreppet
Diskutera hur man matematiskt kan beskriva en samling objekt.
Rita Venndiagram.
89
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Operationer på mängder
Beskriv: snittet, unionen och symmetriska differensen.

Kroppar
Diskutera vad som är speciellt med de reella talen.
Multiplikation och addition som ger ett nytt reellt tal.
Kompositioner
Binär komposition.
Stannar kvar i mängden...
Associativitet.
Kommutativitet.
Distributivitet.
Diskutera när dessa inte gäller.

Vektorrum
Definiera vektorrummet. Diskutera vad vi kan göra med vektorerna.
Vad innebär det att en vektor definieras över en kropp?
Vad behöver vi mer definiera för att få tillbaka våra pilar
Vi behöver vår inre produkt! Hur kan vi fixa den? Nästa tillfälle!

Peer-instruction frågor
1. Antag att du har två hinkar med äpplen och päron. Du bildar en ny
mängd med alla äpplen från båda hinkarna. Hur skulle du modellera
detta matematiskt?
a) Med unionen av hinkarna.
b) Med snittet mellan de båda hinkarna.
c) Tag delmängder av hinkarnas frukter och bilda unionen av dessa.
d) Tag delmängder av hinkarnas frukter och bilda snittet mellan dessa.
2. Vilket av följande påståenden är sant:
a) En skalär är alltid ett reellt tal.
b) En skalär har alltid positivt värde.
c) En skalär tillhör ett vektorrum.
d) En skalär är ett element i en kropp.
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3. Om du har det mängden av alla talpar R × R med två definierade binära kompositioner och en funktion f ∶ R×(R×R) ↦ R×R. Bildar
dessa:
a) En kropp?
b) Ett vektorrum?
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Lektion 2
Dagens punkter
1. Inre produkt mellan 1-vektorer.
2. Komplexa tal.
3. Baser och dimensioner.
4. Kryssprodukten.
5. Allmänt om geometriska tolkningen av en bivektor.
6. Operationer på vektorrum. Inre och yttre produkt presenteras.

Inre produkten mellan 1-vektorer
Diskutera hur vi kan finna den relativa riktningen mellan 1-vektorer
och varför man vill kunna göra detta.
Inre produkten av en vektor med sig själv. Kommer definieras som
skalärprodukt.
Visa det två sätten att utföra produkten.
Härled ordentligt från bild hur vi menar med definitionen på sid. 11.

Komplexa tal
Visa att komplexa tal kan ses som tvådimensionella vektorer.
Visa Eulers formel.

Baser och dimensioner
Vad är linjärkombinationer?
Diskutera en bas och hur man kan använda den för att uttrycka en
vektor utifrån dess komponenter.

Kryssprodukten
Diskutera med klassen hur de skulle göra för att beskriva en tredimensionell vektor på samma sätt som en tvådimensionell kan beskrivas med
imaginära tal.
Visa högersystem och vad kryssprodukten av basvektorer blir.
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Kvaternioner
Visa hur en 3D-vektor kan beskrivas av i2 = j 2 = k 2 = −1.
Visa att detta leder till kryssprodukten.

Allmänt om bivektorer
Diskutera med klassen analogin till ekvivalenta vektorer (om translation utan att rotera ger samma vektor är dessa ekvivalenta).
Ligger i parallella plan, har samma area och samma riktning ↦ ekvivalenta.

Peer-instruction frågor
1. Om du har inre produkten mellan två vektorer och förlänger den ena
vektorn med skalären 2, vad händer då med produkten?
a) Den blir fyra gånger så stor.
b) Den blir ungefär två gånger så stor.
c) Den blir exakt två gånger så stor.
2. Vilket av följande påståenden är sant:
a) Kryssproduktens resultat är en skalär.
b) Kryssprodukten är kommutativ.
c) Kryssproduktens resultat är en vektor med längden noll.
d) Kryssproduktens resultat är en vekor med längden lika med arean
av ett parallellogram med vektorerna som sidor.
3. Om du har två bivektorer och adderar dessa får du:
a) En volym?
b) Ett plan?
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Lektion 3
Dagens punkter
1. Formell definition av geometrisk algebra.
2. Olika produkterna
3. Hur blir en mängd av funktioner vår algebra?

Formell definition av geometrisk algebra
Försök förtydliga texten i kompendiet.
Var lyhörd för eleverna! Deras frågor ska få styra träffen.
Tänk på att detta är väldigt abstrakt för dem!

Olika produkterna
Konktretisera.
Exemplifiera.

Hur blir en mängd av funktioner till vår algebra?
Diskutera hur algebran blir till.
Multiplikation med skalär och addition av funktionerna.

Peer-instruction frågor
Ej genomfört.
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Lektion 4
Dagens punkter
1. Bevis av Keplers andra lag.
2. Frågestund.
3. Tacka deltagarna.

Bevis av Keplers andra lag
Se upp med slarvfelen Lasse S hittade i kompendiet.
Se till att eleverna är med på kritiska punkterna (den lilla lilla arean,
det räcker med derivatan av arean - utsvepningshastigheten och hur vi
deriverar denna för att se att den är konstant).

Frågestund
Hasta inte igenom. Ge dem tid att tänka ut frågor.

Peer-instruction frågor
1. Varför blir ṙ(t) ∧ ṙ(t) = 0?
a) Accelerationen måste vara noll.
b) Hastighetsvektorer blir alltid noll när de kilas med varandra.
c) Yttre produkten mellan parallella vektorer ger noll till resultat.

Tacka deltagarna
Glöm inte det!

96

BILAGA B. LEKTIONSPLANERING

Bilaga C

Enkät
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Vilka sidor har du läst i kompendiet.............
Kompendium
Besvara nedanstående frågor genom att ringa in det alternativ du anser bäst stämma överens med din uppfattning v texten, där 1 = måcket dåligt och 5 = mycket
bra.
Läsbarheten.
1
2
3
4
5
Ordval och frasering.
1
2
3

4

5

Logik i styckesindelning.
1
2
3

4

5

Välj nu att ringa in om du tycker att 1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt.
De olika matematiska begreppen förklarades ingående och noggrant.
1
2
3
4
5
Jag anser att jag tagit till mig och förstått begreppen utifrån att ha läst texten.
1
2
3
4
5
Jag förstod först under lektionen då begreppen förklarades och jag kunde ställa
frågor.
1
2
3
4
5
Lektion......
Välj nu att ringa in om du tycker att 1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt.
Lektionen var välstrukturerad
1
2
3
4

5

Jag fick utrymme att ställa mina frågor.
1
2
3
4
5
Ring in 1 = mycket dåligt och 5 = mycket bra som svar på nedanstående.
Arbetet med peer-instruction tyckte jag var
1
2
3
4
5
Egna kommentarer:
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