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ABSTRACT 
 
 
This master’s thesis is a project to simplify Clifford Algebra to a level where some high 
school students understand some of the basics in Clifford Algebra. A compendium is written 
with definitions, descriptions, examples, exercises and solutions to said exercises. The target 
audience is high school students with quite wide knowledge in math, whom would like to 
learn about something new. The material in the compendium is discussed with a group of high 
school students with a positive result. There is also one chapter for those who find the 
compendium easy to understand; a little more advanced chapter which is not tested whether 
high school students may understand or not.  
 

 

Sammanfattning 
 

Det här examensarbetet är ett projekt att förenkla Cliffordalgebra till en nivå så att vissa 
gymnasieelever kan förstå lite av grunderna. Ett kompendium är skrivet med definitioner, 
förklaringar, exempel, övningar och svar på dessa. Målgruppen är intresserade 
gymnasieelever med bra matematisk grund och som vill lära sig något nytt. Materialet i 
kompendiet har diskuterats med en grupp gymnasieelever. Diskussionen gav ett önskvärt. Det 
finns ett extrakapitel för de elever som tycker att kompendiet är lätt att förstå; ett mer 
avancerat kapitel som inte har blivit testat huruvida gymnasieelever förstår innehållet eller 
inte.     
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Förord 
 

Jag skulle vilja tacka mina två handledare Lars Svensson och Niclas Larson. 

Jag har haft många intressanta samtal med Lars Svensson om materialet i kompendiet och om 
vad man kan ta upp. 

Niclas Larson har gett mycket givande konstruktiv kritik på såväl upplägg och innehåll som 
presentation av materialet.   

Jag vill även ge ett stort tack till den gymnasieläraren och de gymnasieelever som visade 
intresse och deltog i min undersökning. Jag tyckte att det var mycket roligt att få komma dit 
och diskutera innehållet med dem.  

Jag vill även tacka min familj som har korrekturläst och hjälpt till med de språkliga delarna av 
arbetet. 
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1 Inledning 
 

Idén till detta examensarbete började växa fram då jag för första gången kom i kontakt med 
ett ämne inom matematiken som heter Cliffordalgebra (se appendix 1 kapitel 4-7). Jag blev 
fascinerad av att det var så logiskt och generellt. Till en början frågade jag mig varför vi inte 
lärt oss Cliffordalgebra tidigare. En dröm om att ha en kurs inom ämnet för studenter tog 
form. Under tidens gång utvecklades idén till ett projekt att se om man kan introducera 
Cliffordalgebra redan i gymnasiet.    

En trend inom lärandet av naturvetenskap och matematik är att på ett tidigt stadium 
introducera vad som tidigare ansågs svårt. Exempelvis lär sig skolelever geometri. De lär sig 
olika geometriska figurer så som cirklar, kvadrater, rektanglar och trianglar; något som bara 
ett fåtal sysslade med under antiken. I dagens skola och gymnasieskola är det helt trivialt att  
(som definieras som  av en cirkel) är samma som det  som beskriver en cylinders 

volym ( ) och det  som beskriver mantelarean av en sfär (4 ). Men för Arkimedes 
som upptäckte detta samband mellan de ”olika”  var det en så stor upptäckt att han ville ha 
en sfär och ett klot på sin grav.1   

Några övriga exempel är bland andra atomernas uppbyggnad, derivata och Newtons 
kraftlagar. 

Man har således lyckats ”trycka ner” ämnet till allt lägre åldrar och till en bredare skara och 
det anses nu vara relativt basalt. Denna tendens ser man i alla naturvetenskapliga ämnen och 
matematik. 

Detta väcker frågan: 

”Hur mycket och hur svåra ämnen kan man lära gymnasieelever?” 

Jag har i examensarbetet specificerat denna fråga. 

2 Bakgrund 
 

Lev Vygotskij har infört begreppet ”proximala utvecklingszonen”. Proximala 
utvecklingszonen för en individ refererar till det individen klarar av med hjälp av någon annan 
via dialog men som den inte klara av enbart med sig själv.2 Enligt Vygotskij ska man lägga 
undervisningen för en grupp individer på deras proximala zons nivå. Det finns givetvis inte 
klart definierat var den proximala gränsen börjar och slutar för en individ. Dessutom har olika 
individer olika proximala zoner. Men man kan få ett hum om hur svåra (relativt målgruppens 
kunskaper) saker man kan försöka förklara. Detta är en bakgrund till examensarbetet eftersom 

                                                            
1 V. Katz 2009, sid 112 
2 G. Lindqvist 1999, sid 271 
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att jag testar, via diskussion, huruvida vissa gymnasieelever kan begripa vissa grunder inom 
Cliffordalgebra. 

3 Teoretiskt perspektiv 
 

Agnieszka Bron har uppfattningen att symbolisk interaktion är en viktig del av läroprocessen, 
inte minst på högskolor. Det är viktigt med interaktion mellan individer ur ett läroperspektiv. 
Intersubjektivitet är inom symbolisk interaktionism ett centralt begrepp. Bron refererar till 
George Herbert Meads teorier som kan sammanfattas med begreppet ”intersubjektivitet”. 
Mead påstår att ”det individuella har sin utgångspunkt i det som skapas gemensamt”.3 Enligt 
Bron föreslår Moira von Wright att intersubjektivitet ska förstås som ”en kommunikativ 
process av meningsskapande” och inte ”ett tillstånd av samförstånd i enighet”. Detta 
poängterar vikten av en dialog, en interaktion mellan individer. Det är inte bara viktigt med 
intersubjektivitet för lärandets skull utan även för att kunna förstå hur andra uppfattar det som 
lärs ut. Detta ligger väsentligen till grund för mitt val av undersökningsmetod och 
tillvägagångssätt av undersökningen. Att interaktion mellan individer är viktigt för lärandet 
stärks av Brons påstående att ”Den kanske mest betydelsefulla aspekten är att betrakta 
lärandet som en social process”.4  Detta stärks ytterligare då Bron menar att det är lika viktigt 
för en lärare att förstå elevens utgångspunkt och referensramar som för eleven att tolka och 
försöka förstå lärarens förklaring. Det är bra att poängtera att det inte enbart är viktigt för den 
som studerar utan även för den som lär ut. ”Genom de studerandes nyfikenhet, frågande och 
ifrågasättande sätter läraren sitt eget ämne och sin egen kunskap på spel. När läraren måste 
förklara medför det också att den egna förståelsen vidgas, vilket i förlängningen är ett 
värdefullt bidrag för att utvecklas både som forskare och lärare”.5  

4 Syfte 
 

Syftet med kompendiet är att ge intresserade elever möjligheter att se något nytt, att kunna 
utveckla sina algebraiska kunskaper och vidga sin syn på matematik. I examensarbetet ingår 
även en studie ifall en gymnasieelev kan förstå Cliffordalgebra. Syftet med denna 
undersökning är att i första hand se om det är någon idé att skriva kompendiet och i andra 
hand att upptäcka om något är extra svårbegripligt och därför bör förklaras extra noga i 
kompendiet. 

                                                            
3 A. Bron, L. Wilhelmson 2004, sid 42 
4 Ibid., sid 43 
5 Ibid., sid 45 
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5 Frågeställningar 

Examensarbetets frågeställningar är:    
 Kan gymnasieelever ta till sig Cliffordalgebra? 
 Vilka delar av kompendiet bör man förklara extra tydligt? 

6 Begrepp 
 

Syftet med detta avsnitt är att på ett kort och konsist sätt förklara olika begrepp som jag senare 
i rapporten tar upp. Det är inte tänkt att läsaren ska kunna allt om dessa begrepp efter att ha 
läst avsnittet, men i alla fall ha en uppfattning om vad de betyder. 

 6.1 Matematiska begrepp 
 

Dessa begrepp dyker upp i rapporten utanför kompendiet. För de begrepp som kräver en mer 
detaljerad förklaring hänvisas till kompendiet.  

Kartesisk produkt – Om A och ska produkten   B är mängder så är den kartesi

, |   

Binär komposition – En binär komposition på en mängd A är en avbildning från  

Associativ – En binär komposition * på en mängd A kallas associativ om 
     , ,     

 
Kommutativ – En binä  ko

    ,    
r mposition * på en mängd A kallas kommutativ om  

 
Distributiv – Om * och + är binära kompositioner på en mängd A så är * distributiv över + 
om  , ,  

Enhet – Den binära kompositionen * har en enhet  om   

en invers med avseende på * om  sådan att Invers –  sägs ha 

  

Geometrisk produkt – Produkt inom Cliffordalgebra där 1  J då J är mängden av 
alla symboler i en Cliffordalgebra. 

Yttre produkt – Se kompendiet, appendix 1 sid 23.  

Inre produkt – se kompendiet, appendix 1 sid 26. 
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Graf - En godtycklig mängd punkter eller hörn och en godtycklig mängd kanter emellan 
dessa punkter. Ibland är kanterna riktade (har en specifik riktning, från A till B) och ibland 
viktade (kanten har ett värde som kan vara relaterad till exempelvis sträcka eller tid det tar att 
färdas mellan två punkter). 

Randoperator – Se kompendiet, appendix 1 sid 20. 

Monoid – En mängd med en associativ binär komposition och enhetselement. 

Ring – En mängd A med två binära kompositioner ”*” och ”+” sådana att  

1)  (A,+) utgör en kommutativ monoid där varje element har en invers. 
2) *   en mon(A, ) är oid 

* är distributiv över + 
4)  ska  där 
3) 

 är enheten för +. 

Skevkropp – Ring med enhet för * och    sådan att  är invers till 
 med avseende på *. 

Kropp – Kommutativ (med avseende på *) skevkropp.  

Komplexa tal - En (tal)kropp med en komplex enhet. Skrivs oftast på formen  där 
,  och 1. 

Hamiltons kvaternioner – En skevkropp med tre olika komplexa enheter. Skrivs oftast på 
formen  1.  där  , , ,  och

Sanningsoperatorn – 1   ä  
0   ä    där  är ett påstående. 

Vektorprodukt – Om  och  är 1-vektorer i ett 3-dim onellt rum så är vektorprodukten  ensi

 

En mer matematisk korrekt definition skulle vara att införa  
Då är  .  

Skalärprodukt – Om  och  är 1-vektorer så är skalärprodukten  

·  

n-blad och n-vektor – Se kompendiet, appendix 1 sid 9  
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6.2 Övriga begrepp 
 

Fenomenologi – är en del av modern filosofi där världen beskrivs som vi uppfattar den före 
all kritik och alla teorier.6  

Social konstruktionism – Är en teori som betonar hur alla sociala företeelser är resultatet av 
en social konstruktionsprocess.7 

Symbolisk interaktionism – är en sammanslagning mellan teorin om självet, utvecklad av 
William James och George Herbert Mead, och fenomenologi. Symbolisk interaktionism är en 
grund till social konstruktionism.8 Enligt symbolisk interaktionism är det viktigt med dialog i 
en läroprocess. 

Kvalitativa metoder – En forskningsmetod där resultatet är en tolkning om vad som sker.  

Kvantitativ metod – En forskningsmetod med kvantitativt resultat. D.v.s. resultatet ska vara 
statistiskt och/eller kvantifierbart.   

Deltagande observationer – En observationsform där observatören lever i det sociala 
sammanhang som studeras.9 

Intersubjektivitet – handlar om det som sker i den gemensamma världen. Människor 
tillsammans skapar en förståelse för verkligheten.10 

7 Fältstudier 
 

7.1 Metod 
 

Jag har uppsökt en matematikinriktad gymnasieskola och diskuterat Cliffordalgebra med en 
grupp elever. Målet med diskussionen var att pröva innehållet, för att se om eleverna hade 
möjlighet att förstå det. Denna grupp elever var mycket matematikintresserade och duktiga 
inom ämnet. Eftersom min målgrupp till kompendiet är matematikintresserade elever som vill 
lära mer var detta en representativ grupp. Diskussionens upplägg var som en lektion med 
mycket interaktion mellan lärare och elever. Jag lade upp diskussionen efter hur eleverna 
agerade. Beroende på hur mycket de kunde följa med varierade jag tempot, anpassade det 
matematiska språket och val av stoff. 

                                                            
6 http://people.su.se/~snce/filer/FenomenologiKapitel.pdf 28/6 2010 
7 A. Bron, L. Wilhelmson 2004, sid 11 
8 A. Bron, L. Wilhelmson 2004, sid 49 
9 http: //www.ne.se/lang/deltagande‐observation 28/6 2010 
10 A. Bron, L. Wilhelmson 2004, sid 41 
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I min undersökning har jag valt att ha en kvalitativ metod. Detta valdes eftersom min 
målgrupp är en spridd minoritet och att nå en stor andel av målgruppen skulle kräva mycket 
tid. Dessutom skulle det vara svårt att få ett intresse från många olika gymnasieskolor i slutet 
av terminen. Särskilt med tanke på att knappt någon gymnasieelev sett eller läst om 
Cliffordalgebra blir det svårt att ha en enkätundersökning (vilket är ett exempel på en 
kvantitativ metod) med frågor som ”Tycker du att Cliffordalgebra är svårt?”. En typ av 
kvalitativ metod för en undersökning som passade just min undersökning var deltagande 
observation, där observatören (jag) lever i det sociala sammanhang som studeras. Mitt 
tillvägagångssätt skulle kunna beskrivas som en interaktiv genomgång där eleverna till stor 
del fick diskutera och komma fram till resultat som visade på förståelse av det som 
diskuterades.  

Med hänsyn till forskningsetiska aspekter har jag utelämnat namn på den lärare, de elever och 
den gymnasieskolan som jag besökte. 

7.2 Utförande 
 

Jag började med att ta testa elevernas kunskaper inom grundläggande vektoralgebra (kapitel 1 
i kompendiet se appendix).  Det framgick tydligt att de hade goda förkunskaper om det. De 
kunde såväl komponentuppdelning som norm. De hade även pratat om vektorprodukt och 
skalärprodukt i en av sina kurser.  

Därefter gick jag vidare till att presentera ett algebraiskt spel (kompendium kapitel 3) och tog 
i samband med det upp begreppen komposition, associativt och kommutativt. Trotts att det var 
lite ovanligt verkade eleverna förstå spelets upplägg. De kunde exempelvis snabbt reducera en 
spelplan. Även om jag ändrade reglerna lite var det inga problem. Vissa elever blandade ihop 
begreppen associativ och kommutativ men de kände till båda begreppen. De hade en 
uppfattning om vad en komposition var. Eleverna förstod att en binär komposition på en 
mängd  är en funktion från  och de kände till kartesisk produkt innan. 

Jag gick vidare med att anknyta spelet till Cliffordalgebra. Jag definierade sedan geometrisk 
produkt och yttre produkt och de olika inre produkterna utifrån den geometriska produkten 
(kompendiet kapitel 5.4 och 5.5). De förstod geometrisk produkt, yttre produkt och dess 
geometriska tolkning. Eleverna fick klart för sig begreppen n-blad och n-vektor. Jag provade 
en variant av uppgift 4.4 (kompendiet, sid 21) för att verifiera detta. Givetvis blev det svårt att 
ha en geometrisk bild i huvudet av en -vektor där 3.  

Därefter prövade jag elevernas förståelse för grafer och randoperatorn. Då märkte jag att de 
även kunde tillämpa vänster inre produkt trots att jag endast definierade den utifrån den 
geometriska produkten. På så sätt visade de stor förståelse för produkten i och med att de i en 
ny kontext kunde tillämpa nyvunnen kunskap. 

Till sist tog jag upp sambandet mellan Cliffordalgebra och komplexa tal och även hur man 
framställer Hamiltons kvaternioner inom Cliffordalgebra. Det senare tog jag upp då 
kopplingen mellan komplexa tal och Cliffordalgebra var självklar för eleverna. Eleverna 

9 
 



förstod idén till framställningen av Hamiltons kvaternioner men det var inte lika lätt för dem 
att verifiera huruvida Hamiltons kvaternioner och en viss Cliffordalgebra är isomorfa.  

Eleverna kunde således använda det vi tog upp och på så sätt visa att de förstod de nya 
sakerna. Dessutom ställde de frågor på lämpliga ställen där jag hade varit otydlig.  

Kompendiet (appendix 1) var delvis skrivet innan jag besökte gymnasieskolan. Men en del är 
redigerat eller tillagt i efterhand beroende på hur undersökningsdiskussionen gick. Det största 
tillägget var kapitlet ”fördjupade kompletteringar” (Appendix 2). Detta kapitel lades till då de 
elever jag pratade med inte hade svårigheter att förstå det vi diskuterade.  

I kompendiet, efter introduktion och inledning presenterar jag ett algebraiskt spel. Jag tycker 
det är mycket viktigt med alla typer och liknande presentationer av matematiska. Det är ett 
lättförståeligt sätt att förstå algebraisk struktur. Att det är lättförståeligt stöds av min 
diskussion med eleverna. 

Vikten av förståelsen av matematisk struktur påpekar även Bergsten et al11 där de presenterar 
ett eget spel de kallar ABC-systemet. 

Ofta när jag pressenterar en ny produkt inom Cliffordalgebra pressenterar jag den på två sätt. 
Tanken är att elever tänker olika och förstår saker på olika sätt. Med fler sätt ökar chansen att 
en elev förstår. En annan tanke med det är att visa elever att man kan se samma matematiska 
företeelse på olika sätt och även presentera/definiera den på olika sätt. Av egen erfarenhet vet 
jag att gymnasieelever har svårt att förstå högskolematematik just för att de är vana vid att 
matematiska företeelser är på ett enda sätt. 

Jag ville ha med lite praktiska tillämpningar av Cliffordalgebra inom andra vetenskaper där 
fysik är den som är närmast till hands. Efter att ha fått frågan ”Kan man använda detta i 
verkligheten?” under min undersökning valde jag att lägga till lite fler tillämpningsexempel 
(5.3.9 och 5.3.10 i Appendix 1).  

De två kapitlen om grafer respektive komplexa tal var bra inslag för att visa att 
Cliffordalgebra kan användas i många olika fall. Dessutom är komplexa tal något som 
eleverna känner till. Att se att Cliffordalgebra kan anknytas till något ”välkänt” stärker det 
förmodligen förtroendet att Cliffordalgebra inte är något totalt främmande. Detta visar även 
att samma sak kan presenteras på flera olika sätt. 

8 Diskussion 
 

Min undersökning visade att det finns elever i gymnasiet som har stora möjligheter att ta till 
sig detta material. Det är fullt möjligt att introducera avancerad matematik för vissa 
gymnasieelever. Givetvis måste det finnas ett intresse från elevernas sida och det är inte alla 
gymnasieelever som har detta intresse. Än så länge är detta bara en början av ett brett 

                                                            
11 C. Bergsten et al 1997, sid 150 
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ämnesområde. En tänkbar fortsatt studie skulle kunna utforska frågan ”På vilket sätt ska 
materialet presenteras för att så många som möjligt förstår?”  

En början på ett forskningsprojekt kring frågan ovan skulle kunna vara att förmedla grundidén 
för Cliffordalgebra, att man skapar ”spelregler” för några ”symboler”. Håller man sig på 
denna nivå kan förmodligen alla som kan spela vanliga spel förstå. En viktig sak att förmedla 
är att matematik till stor del består av konventioner (spelregler) av symboler (ofta tal, men att 
andra symboler fungerar lika bra). Att på ett tidigt stadium ”leka med symboler” istället för att 
enbart räkna med siffror tror jag underlättar för förståelsen av senare matematiska strukturer 
och ger en förståelse för matematikens logik, att den är enklare än vad många tror. 

Sättet som jag utförde min undersökning verkar vara ett bra lektionsupplägg att ta med sig om 
man senare i livet jobbar med att utbilda andra. Likaväl för elever som lärare. 
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1 Introduktion 
 

För lättare förståelse för innehållet i detta kompendium behöver man lite förkunskaper om 
vektorer. En vektor definieras av två saker, en längd eller storlek eller ett värde, samt en 
riktning. Ett exempel på en vektor från fysiken är hastighet. Där representeras storleken av 
farten d.v.s. hur snabbt man åker, exempelvis 25 m/s och riktningen är exempelvis åt nordost.  
 
En vektor i ett koordinatsystem representeras med en pil från punkt P till punkt Q.  
 

 
Figur 1, En vektor från punkten P till punkten Q 

Om två vektorer har samma riktning är de parallella  

 
Figur 2, två parallella vektorer 

Om de även har samma storlek är de lika eller med ett annat ord ekvivalenta. Observera att en 
vektor inte är bunden till en startpunkt vilket demonstreras nedan. 

 
Figur 3, två ekvivalent ktorer a ve

Strikt matematiskt skrivs en vektor som (P,Q) eller , då den går från punkt P till punkt Q. 
Exempelvis går ((1,2),(2,3)) från punkten (1,2) till punkten (2,3).  
Oftast förflyttar man alla vektorer till origo (koordinatsystemets mittpunkt (0,0). Vi skriver 
(P,Q) = (Origo, P-Q). Således är ((1,2),(2,3)) = (origo, (2,3)-(1,2)) = (origo, (2-1,3-2)) = 
(origo,(1,1)). 

  
Figur 4, Förflyttning av en vektor till origo 
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Om en vektor utgår från origo brukar man inte skriva “origo”. Man nöjer sig med att skriva 
(1,1). När en vektor utgår från origo kallar man den för en ortsvektor till motsvarande punkt.  
 
Man har definierat addition och subtraktion av två vektorer på följande sätt. Om ,  
och ,  så blir 
 

, , ,  
, ,  ,

 och 
 
Eller om man har tre dimensioner: Låt , , , ,  så blir 
 

, , , , , ,  
, , , , , ,  

 
Man kan även multiplicera och dividera en vektor med en skalär d.v.s. ett tal. Detta kallas 

n tt.  skalning och definieras på följa de sä

 4 , 4 , 4   
 
4 4 , ,

2 2 , 2 , 2  

Vi märker att 5,3 5,0,0 0,3,0 0,0,2 5 1,0,0 3 0,1,0 2 0,0,1  
 

,2
 
Man brukar kalla 1 f e ektor  i h betecknar denna vektor som  eller 

. 
 ,0,0  ör nhetsv n  x-led oc

På samma sätt är   0,1,0  och   0,0,1  
En ny observation är att vektorn  , ,     
Om man multiplicerar en vektor med -1 så är det samma sak som att helt byta riktning på 
vektorn.  

  
Figur 5, två lika stora, motsatt riktade vektorer, vektorsträck saknas   och   

     
Man kan räkna ut längden av en vektor med Pythagoras sats. Om , , är dess längd 

. Längden av en vektor   betecknas med | | och kallas för normen av .  
 
Exempel 1.1 
Låt 3,4,12  då är | | √3 4 12  √169 13 
 
 
Men kan man multiplicera två vektorer med varandra? 
Det kommer vi i detta kompendium att ta reda på. 

2 Inledning 
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Synen på matematik och vad matematik är har varit olika under olika tidsepoker. 
Pytagoréerna ansåg att allt var tal. En mängd människor var ett antal människor. En pinne 
hade en längd vilken representerades med ett tal. Men Euklides gick lite längre och påstod att 
det var skillnad på ett antal och på en längd. Han formulerade att pinnen har en magnitud som 
i sin tur har ett värde. Där pinnens magnitud är längd och värdet är hur lång pinnen är. För 
grekiska matematiker under antiken var matematik nästan bara geometri. Multiplikation av 
två tal var samma sak som arean som bildas av en rektangel med de två talen som sidlängder. 
På liknande sätt var multiplikation av tre tal volymen för rätblocket med respektive längd på 
sidorna. Denna strikt geometriska tolkning av matematik gjorde exempelvis att multiplicera 4 
eller fler tal med varandra var otänkbart. 
 
På 1800-talet levde en tysk matematiker och gymnasielärare vid namn Hermann Grassmann. 
Han var liksom antikens greker mycket för den geometriska tolkningen. Men till skillnad från 
Euklides gick Grassmann lite längre och skiljde på två lika långa pinnar som inte var 
parallella. Hermann Grassmann var den första som presenterade vektorer med högre 
dimension än tre. Han kallade dessa för 1-vektorer. Eftersom Grassmann skilde på vektorers 
riktning så presenterade han en multiplikation mellan två 1-vektorer som det parallellogram 
som blir uppspänt av de två 1-vektorerna med en rotation beroende på om vi multiplicerar  
med  eller  med . D.v.s.  har motsatt rotationsriktning som  men samma area. 

 
Figur 6, vektorsträck saknas 

 
Dessa parallellogrammer med en area och rotation kallade han för en 2-vektor. Rotationen är 
2-vektorernas motsvarighet till 1-vektorernas pilriktning. Skalärer eller tal såg Grassmann 
som 0-vektorer. På samma sätt bildar en multiplikation mellan tre 1-vektorer eller en 
multiplikation mellan en 2-vektor och en 1-vektor en 3-vektor, det vill säga en parallellepiped. 

c

a*b
a*b*c

 
Detta är ett sätt att multiplicera vektorer. Den kallas den yttre produkten och betecknas  . 
Exempelvis . Grassmann presenterade även andra multiplikationer av vektorer. Men 
den yttre produkten är den multiplikation som Grassmann är mest känd för.  
Olika typer av multiplikation av vektorer har olika användningsområden. Resultatet av en 
multiplikation av två vektorer skiljer sig beroende på vilken typ av multiplikation man har. 
 
Hermann Grassmann var mycket före sin tid och tyvärr förstod inte de främsta matematikerna 
på 1800-talet vikten av Grassmanns arbete. Det fanns dock ett fåtal personer som tog till sig 
vad Grassmanns gjorde. Bland andra en engelsk matematiker som hette William Clifford. 
Clifford byggde vidare på Grassmanns arbete och utvecklade vad som idag heter 
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Cliffordalgebra. Ibland kallas vissa delar av Cliffordalgebran för geometrisk algebra eller 
Grassmannalgebra. 

3 Allmänt om algebra 
 

Man kan se algebra som ett spel med symboler och spelregler. Symbolerna brukar betecknas 
med bokstäver och spelreglerna brukar man kalla räkneregler. Här visar jag ett sådant spel. 
Våra spelpjäser är #, ¤, &, och §. Dessutom har vi en speciell spelpjäs M. Ett ord kommer att 
vara ett slumpvis valt antal symboler med en slumpvis vald positionering av dessa. Ett typisk 
ord kan vara ¤#M&§&M§#§§. Spelets mål är att göra ordet så kort som möjligt. Man får ha 
ett tomt ord, d.v.s. att det inte står något. Nu följer några spelregler. 

1) Vi får ta bort två spelpjäser som ser likadana ut och som står bredvid varandra.  
Exempelvis: #§§ = # 

2) Vi får byta plats på två spelpjäser som ser olika ut och som står bredvid varandra om 
vi dessutom lägger till ett M framför ordet.  
Exempelvis &§ = M§& 

 
Till skillnad från de övriga spelpjäserna får man flytta M framför ordet. Man ska heller inte 
lägga till ett M om man byter plats på M och någon annan spelpjäs (inklusive sig själv). 
 
Om vi kör vårt spel med exemplet ¤#M&§&M§#§§ får vi: 
  
¤#M&§&M§#§§ = MM¤#&§&§# = M¤#&&§§# =M¤## = M¤ 
 
Övning 3.0.1 
Förenkla följande ord så långt som möjligt. 

a) &§§&&&§ 
b) #¤¤#¤¤&§§ 
c) #¤&§¤M#¤&§ 
d) M¤M¤M 
 

Om två ord kan reduceras till samma sak säger vi att de är lika med varandra. 
 
Övning 3.0.2 
Vilka av följande ord är lika med #¤§? 

a) ¤#§ 
b) &#&¤&§& 
c) §§§##&#&§ 
d) M§&¤#& 

 

3.1 Mängder 
 

En mängd innehåller saker vilka vi kallar element. Den tomma mängden innehåller inga 
element och betecknas  En mängd skrivs , , , … ,  där  ( 1,2,3 …  är de 
olika element som finns. Den tomma mängden  = {}. Det finns ingen speciell ordning och 
inga upprepningar av element (samma sak finns inte två gånger). 
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Exempel 3.1.1 
En mängd som innehåller 1, r och £ kan exempelvis skrivas som {1,r,£} eller {r,1,£}.  

Att ett element  finns i en mängd A betecknas  A man säger att  tillhör A. Om alla 
element i en mängd B även finns i en mängd A säger man att B är en delmängd till A och 
skriver B  A. Om det dessutom finns element i A som inte finns i B säger vi att B är en äkta 
delmängd och skriver B A.  

Exempel 3.1.2 
Om A = {1,2,3,4,6} så gäller, {2,3}  A och 4  A  

Definition 3.1.3 
Om A och B är två mängder så är unionen av dessa A B mängden av alla element som finns 
antingen i A eller B eller i båda mängderna.  

Definition 3.1.4 
Om A och B är mängder så är snittet A B mängden av alla element som finns i både A och 
B. 

Exempel 3.1.5 
Låt A = {1,3,5,7} och B = {1,2,b,t,3}. Då blir A B = {1,2,3,5,7,b,t}  A B = {1,3}  

Ganska ofta definieras en mängd med hjälp av en beskrivning. Innanför {} skriver man ett 
uttryck sedan ett skiljesträck ”|” eller kolon ”:” och därefter någon restriktion. 

Exempel 3.1.6 
Låt A = {1,2,3,4}. Då gäller följande:  
{ A |  är ett udda tal }={1,3}  
{  | A }={1,4,9,16} 
{ A :  är bokstäver }={}=  

Några viktiga mängder är: 
De naturliga talen ={0,1,2,3…} 
Heltalen  = {…-4,-3,-2,-1,0,1,2…}  
De rationella talen  = {  : ,  och 0} ( ,  tolkar man som  och  tillhör ) 

De reella talen , alla positiva och negativa tal och 0, exempelvis 5, 0.3,  och √2  

De komplexa talen12 1 } (  kallas den imaginära enheten)   = {  : ,   och 

Vi kan observera att       . Ibland använder man också fetstilta versaler 
för dessa mängder N  Z  Q  R  C. 

 

3.2 Kompositioner 
 

                                                            
12 Tas upp i slutet av kompendiet  
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Inom algebra finns ett begrepp som heter komposition. En av de första kompositionerna man 
lär sig är addition. De fyra räknesätten är alla olika kompositioner. En komposition tar en eller 
flera saker från en mängd och sätter ihop dem på ett visst sä  ent ur mängden 
som svar. En komposition som tar två element kallas en bin

tt och får ett elem
är komposition. 

Ofta skriver man om den binära funktionen på följande sätt , . 
 
Definition 3.2.3  
En binär komposition * på en mängd  k

   , ,  
A allas associativ om  

   

Symbolen  står för frasen ”för alla”.  , ,    uttalas ”för alla , ,  tillhörande ” 
 

 
Exempel 3.2.4  
Addition är en associativ binär komposition. Exempelvis är 4 7 6 11 6 17 och 
4 7 6 4 13 17 
 
Definition 3.2.5 
E  binär komposition * å e

    ,    
n  p n mängd A kallas kommutativ om  

 
Om en komposition är kommutativ kan man byta plats på två saker som är bredvid varandra. 
 
Exempel 3.2.6 
Multiplikation är en kommutativ binär komposition. Exempelvis är 5 · 2 10 och 2 · 5 10 
Division är däremot inte kommutativ eftersom 5 och 0,2 
 
Definition 3.2.7 
Om * och  är binära kompositioner på en mängd A så är * distributiv över  om  

 , ,  

Exempel 3.2.8 
Multiplikation är distributiv ö
3 · 1 3 · 4 3 12 15 

ver addition. Exempelvis är 3 · 1 4 15 och 

 
Alla typer av multiplikation som tas upp i detta kompendium kommer att vara distributiva 
över addition (eller formell summa) 

3.3 Formell addition 
 

Till skillnad från en vanlig addition som bara fungerar på tal, vektorer och dylikt, fungerar en 
formell addition på allt. Man kan se en formell addition som ett ”och” snarare än ett ”plus”. I 
vanliga fall skulle man inte tillåta sådant som 3 meter + 2 sekunder. För en fysiker går det inte 
att addera två olika storheter. Men matematiker har infört en formell addition där 3 meter + 2 
sekunder ska tolkas som 3 meter och 2 sekunder. Man kan se det som att 2 päron + 3 äpplen + 
2 apelsiner blir en fruktsallad. Ibland pratar man om en formell summa. 
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4 Cliffordalgebra i allmänhet 
 

Spelet i 3.0.1 är ett exempel på en Cliffordalgebra. En Cliffordalgebra består av en mängd J 
innehållande några symboler (i spelet var J = { #, ¤, &, §}, M tillhör dock inte J) med en 
tillhörande signatur. Signaturen beskriver vad som händer när man multiplicerar två lika 
symboler. I spelet betydde det ”ta bort dem” .  

Oftast säger man att signaturen är 1 vilket betyder att 1  J.  

Exempel 4.1 
Låt  , ,  och signaturen är samma som i spelet (”ta bort”) . Då gäller  

      

Regeln att om man byter plats på två olika symboler som ligger bredvid varandra lägger man 
till ett M är central i Cliffordalgebra. Men M ersätts ofta med ett minustecken eller att man 
multiplicerar med -1. Denna regel kan skrivas som   ,  då . Om 
inget annat är sagt så är det underförstått att denna regel gäller. M behöver inte nödvändigtvis 
vara lika med -1, ibland är den lika med 1 och ibland något helt annat. 

Exempel 4.2 
Låt , , , }, signaturen 1 ( 1  J) och  ,  då .  
Då gäller  

Dessutom har man en mängd tal, oftast de reella talen  eller heltalen  som konstanter. Ett 
basblad är vad vi i spelet kallade ett ord, som dessutom är förkortad så långt som. Ofta brukar 
man även ha en viss ordning. Om , ,  ska  stå till vänster om  som ska stå till 
vänster om . En multivektor är en formell summa av basblad.    

Exempel 4.3 
Ett basblad av mängden  , ,  är exempelvis ,  eller 1 . Vi kallar  för ett 2-
blad eller en 2-vektor eftersom den har två symboler,  för ett 1-blad eller 1-vektor eftersom 
den har en symbol och 1 för ett 0-blad eller 0-vektor eftersom att den inte har någon symbol 
från .  
 
Observera att ett basblad i stil med  inte är ett 4-blad eftersom den inte är förkortad så 
långt som möjligt.  
 
Övning 4.4 
Vilket typ av blad är ? 
 
Övning 4.5 
Skriv upp alla basblad som kan fås av , , . 
 
Ett element i en Cliffordalgebra är en formell summa av basblad ur Cliffordalgebran.  
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Exempel 4.6 
3 2 2  är ett element ur Cliffordalgebran med , , ,  och  som 
konstanter. Det är även ett element i Cliffordalgebran med , ,  och  som 
konstanter. 
 
För att slippa skriva för mycket använder man sig av ett kompakt skrivsätt för att meddela att 
man har Cliffordalgebran med symbolmängden J, signaturen 1 och reella tal ( ) som 
konstanter som , , 1   
 
Exempel 4.7 

, , , 1  | , , ,   
 
Övning 4.8 
Skriv Cliffordalgebran med två symboler; A och B, Signaturen -1 och de reella talen som 
konstanter.  

5 Produkter 
 
Vi kommer att dela upp produkter eller multiplikationer i två delar. En allmän del för blad och 
en speciell del för just vektorer. Detta för att vektorer är specialfall av blad. 
 

5.1 Generellt 

Blad 
Inom Cliffordalgebra får man multiplicera tal med alla typer av blad på följande sätt: 
 
Exempel 5.1.1 
Låt ,  och  vara ett

· · ·  
 2-blad, . Här är , . Då är  

 
Övning 5.1.2 
Låt 4 och 2,5  Vad är · ? 
 
En multiplikation av två blad, de behöver inte vara av samma dimension (lika många 
symboler), i en Cliffordalgebra kan man se som en sammanslagning.  
 
E empel 5.1.3
L t 3  och 4 . Då är 

3 4 12  

x  
å  

3 · 4

Här är ordningen viktig, d.v.s. . Beroende på hur man tolkar  
får man olika produkter. Den första produkten som vi kommer att gå igenom är den 
geometriska produkten. Därefter kan man få alla övriga produkter ur den. Vilket vi senare ska 
se. 

 

 
Man kan även mu tiplicera en formell summa av bl
Om , ,  och  är olika blad. Då blir 

 

l ad med en annan formell summa av blad.  
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Vektorer  

Låt oss ta två 1-vektorer. 3,2 3 2  och 2,1
l

2 1  
Generellt sett sker i at n, i form av produkter inom Clifforda gebra som vanlig multipl k io

· 3 · 2
3 · 1 · 2 · 2 · 2 ·

6 3 4 2

2  
3 · 2 · 1 ·  

 

Som med bladen, beroende på hur vi tolkar , där , , , får vi olika produkter. 
 

 

5.2 Geometrisk produkt 

Blad 
Spelet i 2.1 är en typ av multiplikation. Symbolen M representerar ett minustecken eller -1. 
En tom spelplan = 1. Två närliggande lika symboler tas bort om man lägger till signaturen. 
Denna multiplikation heter geometrisk produkt och brukar inte ha någon symbol.  

Mer abstrakt skulle man kunna definiera den geometriska produkten på följande sätt: 
Låt oss bild , , , ,   a en mängd  av symboler, 

I)       
II)    ,   då  

 
Exempel 5.2.1 
Låt 3  och 4 . Signaturen är 1. Då är 

3 4 3 · 4 12 12  
 

Övning 5.2.2 
Låt  2 1 och  1 2. Vad är 3

 a   
b   

Vektorer  
Till skillnad från allmänt blad har vi nu vektorer. Räknemässigt är det samma men nu har vi 
även en speciell geometrisk tolkning l  vi har är  och . Vi kan nu 
fortsätta vår uträkning från t

av resultatet. De symbo er
 idigare:

6 3 4 2  
6 3 4 2 8 1  

 
När vi har vektor  på följande sätt: er tolkar vi 

          1  
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Vi säger att 8 1  är en formell addition av talet 8 och den roterande 2-vektorn 1 . 
Symbolen  kallas den yttre produkten. 

 

5.3 Yttre produkt 
 

Innan vi fortsätter med yttre produkten ska vi nu införa något som är till stor hjälp: . Det är 
en funktion som vars värde är 1 om r falsk.    är sann och 0 om P ä

1   ä  
0   ä   

Exempel 5.3.1 
Sanna påståenden 4 1 1   ä   ä 1 
Falska påståenden  3,14 0   ö   0 
 

Man kan givetvis blanda flera påståenden. 

Exempel 5.3.2 
1,2 1,3 1 1 1  ä    3

Den yttre produkten använder sig av symbolen . Om vi ska ta  ”yttre produkt”  skriver vi 
. 

Blad 
Det finns två sätt att definiera den yttre produkten. Det ena sättet är att, likt den geometriska 
produkten, definiera ”spelregler” för symbolerna.  
Vi har nu att  om ,  där  är mängden av våra symboler.  

Skillnaden är att två närliggande lika symboler nu blir 0 och inte 1. 0  där  är 
mängden av våra symboler. D.v.s. signaturen är 0.  

Exempel 5.3.3 
Låt 2 5  och 2  

2 5 5 2  2 5 2 2 2

2 4 5 10 · 0 · 2 9  
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Övning 5.3.5 
Låt  och  

Vad är ? 

Det andra sättet att definiera den yttre produkten är med hjälp av (P) och den geometriska 
produkten. Vi definierar den yttre produkten på följande sätt:  

 

Definition 5.3.6 
Låt  och  vara basblad med en mängd av symboler  respektive . Där , . Då gäller: 

     

Exempel 5.3.7 
Låt 2  och 3 . Då är mängden av symboler för  ,  och för  , . Om 

,  och ,  så är påståendet  sant d.v.s.  
1 och 1 · 6  

Eftersom skalärer är 0-blad, d.v.s. saknar symboler, så är mängden av symboler för en skalär 
tomma mängden.   

Övning 5.3.8 
Låt 2  och 3 . 

a) Vad är mängden av symboler för ? 
b) Vad är mängden av symboler för ? 

t mellan dessa mängder? 
d) Vad är    ä  ? 
c) Vad är snitte

e) Vad är ? 

Vektorer 
Den yttre produkten av vektorer är den multiplikation som är mest lik grekernas 
multiplikation av längder. Man kan säga att den yttre produkten är en fortsättning av Euklides 
idé. Men istället för att begränsa sig till vektorer som är vinkelräta (vektorer som bildar 
rektanglar) så tillåter vi även den yttre produkten mellan två vektorer som inte nödvändigtvis 
är vinkelräta (två vektorer som bildar en parallellogram). Som tidigare är nämnt kallar vi en 
skalär (ett tal) för en 0-vektor. Det vi är vana att kalla en vektor kallar vi nu för en 1-vektor.  
 
 

Kraft och kraftmoment  

25 
 

Inom fysik talar man om kraft och kraftmoment. Kraft representeras med en vektor. I mekanik 
är kraften lika med massan multiplicerat med accelerationen . Ett kraftmoment 
uppstår när en kraft påverkar en punkt. I gymnasiet lär man ut att kraftmomentet är kraften 
multiplicerat med momentarmens längd. Det förutsätter dock att kraften är vinkelrät mot 
momentarmen. Egentligen är kraftmomentet  en yttre produkt mellan momentarmen och 
kraften ; . Resultatet blir då en 2-vektor med en rotation.  



     

Figur 7, Kraften F och momentarmen r   Figur 8, Kraftmomentet M 

 

 

Övning 5.3.9 
Per ska beräkna med hjälp av moment hur mycket en 1-meterslinjal väger. Till sin hjälp har 
han linjalen, en 300 grams vikt, ett snöre och ett bord. Han hittar en jämvikt när vikten hänger 
längst ut på linjalen och 7 dm av linjalen ligger på bordet.  

 

Han ritade upp följande kraftmoment 

 

Fel 1 F1 = 0,3g N 

a) Vad är sökt i uppgiften? 
b) Vilket samband mellan  och   ska gälla för att det ska vara jämvikt? 
c) Hur mycket väger linjalen? 

Övning 5.3.10 
På ett bord står en hög låda. Den väger 10 kg. Per ska med så lite kraft som möjligt välta 
lådan. Lådan är 4 dm hög och 2 dm lång. Per har två förslag på angreppspunkter (se bild 
nedan). För enkelhetens skull approximerar vi tyngdaccelerationen till 10 m/s2.  
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a) Rent intuitivt, f att lådan ska välta, vilken av krafterna  och  är minst? ör 
b) Hur stor måste  minst vara för att lådan ska välta? 
c) Hur stor måste  minst vara för att lådan ska välta? 
d) Kan man välta lådan med en ännu mindre kraft?  (Svår) 

Övning 5.3.11 
Bevisa att definition 5.3.6 och att signaturen är 0 alltid ger samma resultat. 

 

5.4 Inre produkt 
Det finns två typer av inre produkt, vänster inre produkt och höger inre produkt. Vänster inre 
produkt skrivs med  och höger inre produkt med . Det är ingen stor skillnad mellan vänster 
och höger inre produkt. Skillnaden klargörs lätt med följande definitioner. 
 
Definition 5.4.1 
Låt  och  vara basblad med en mängd av symboler  respektive . 

 ä      
 
Definition 5.4.2 
Låt  och  vara basblad me ängd av sym  respek

 ö      
d en m boler tive .  

 
Oftast använder man sig bara av vänster inre produkt.  
 
Övning  
Låt 2 och 4 . Vad är 

5.4.3

a)  
3

b)  
 

5.5 Skalärprodukt 
 

Det finns ett specialfall av den inre produkten som heter skalärprodukt. Ordet skalärprodukt 
kan vara förvirrande då vi multiplicerar vektorer med varandra. Men den heter skalärprodukt 
för att resultatet alltid blir en skalär. Skalärprodukten definieras på följande sätt 
 
Definition 5.5.1 
Låt  och  vara basblad me ängd av symbo

 ä      
d en m ler  respektive . 
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Om vi håller oss till 1-vektorer ,  och ,  kan vi använda en formel som 
säger att  
 
Övning 5.5.2 
Verifiera att denna formel stämmer genom att räkna ut  . 
  
Övning 5.5.3 
Låt 1,2,5,1,0,2  och 1,1, 1,2,3,1 . Vad är ?  
  
 
Skalärprodukten är användbar för att ta reda på vinkeln mellan två vektorer och speciellt om 
de är vinkelräta. Vinkeln  mellan två   vektorer och  f

cos

öljer sambandet  

| | ·
 

 
Speciellt gäller att om 0 så är cos 0 och då blir 90°    

Då är vektorerna  och  vinkelräta. 
 
Övning 5.5.4 
Vi orer ä ta m dra? lka vekt r vinkelrä ed varan
a) 3,1,2   b) 1,1,1   c) 2,2,2   d) 2,1,2  
 
Övning 5.5.5 
Vad är vinkeln mellan 1, √3  och 0,2 ?   

6 Grafer 
 

En graf är inte nödvändigtvis relaterad till en funktion. Ordet graf betyder rita och en graf i 
matematiken kan vara bara en mängd punkter med streck eller vägar mellan dessa, ett sorts 
nätverk. En typisk matematisk graf skulle kunna vara tunnelbanesystemet. Där varje station är 
en punkt och varje väg mellan stationerna är ett streck. Ofta brukar man kalla punkterna för 
hörn och strecken för kanter. 

 

Figur 9, 5 hörn och 4 kanter 
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Ibland är kanterna riktade, där varje kant går från en viss punkt till en annan. Man kan se det 
som enkelriktade vägar. Då kallar man det en riktad graf.  

 

Figur 10, En riktad graf 

Dessutom kan man tilldela varje kant ett värde. Värdet kan motsvara hur lång tid det tar att 
förflytta sig från en punkt till en annan. Det kallar vi för en viktad graf.  

   

Figur 11, En viktad graf    Figur 12, en viktad och riktad graf 

 

Man kan representera sådana här typer av grafer med Cliffordalgebra. Man kan dock inte 
blanda riktade och oriktade grafer. Hörnen är våra symboler. En riktad kant från hörnet A till 
hörnet B kallar vi för AB. Är det även en viktad graf får vi lägga till kantens värde.  

 

Figur 13, Grafen = 4AB + 2CA +B 

Observera skillnaden mellan en fylld och ett tomt hörn. Vi kan dessutom lägga till roterande 
areor och volymer och andra mångdimensionella objekt mellan våra punkter. Då kallas det för 
en hypergraf.  
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Exempelvis är 

 

Figur 14, Grafen = ABC=BCA=CAB 

Observera att om vi byter plats på två symboler ändras riktningen. 

 

Figur 15, Grafen C C  = A B=CBA=BA

Till skillnad från riktade grafer då exempelvis  så gäller det att  om 
grafen inte är riktad. 

 

Figur 16, Grafen = AB=BA 

Övning 6.1 
Skriv om följande grafer på samma sätt som ovan 
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 Övning 6.2 
Rita följande uttryck med grafer 

a) AB+BC+CA+ACD  

b) AC+AD+ABC 

c) BCD+BAC+BDE 

När man håller på med Cliffordalgebra med grafer så finns det en sak som heter randoperatorn 
. Låt oss införa ett hjälpelement . Om mängden av hörn är {A,B,C,D,E} så är  
 =A+B+C+D+E,  är alltså en summa av alla hörn. Randoperatorn på en graf  är samma 

sak som att ta  vänster inre produkt med .   
 

Exempel 6.3 

Låt  då är . Då blir  

 

     

Figur 17, ABC      Figur 18, AB+BC+CA 

 

Övning 6.4 

a) Vad är randen av randen d.v.s.  När . ?
b) Vad är  för en godtycklig graf ? 

7 Cliffordalgebra och komplexa tal 
 

Komplexa tal uppstår när man försöker ta √  ett negativt tal.. På 1500-talet upptäcktes att man 
med hjälp av roten ur negativa tal kunde förenkla vissa tredjegradsekvationer. Fortfarande var 
man skeptisk till dessa ”tal”.  Inte förrän på 1700-talet accepterade man komplexa tal som tal. 
Man valde att kalla √ 1  för  eller imaginära enheten.  
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Ett komplext tal har en realdel och en imaginärdel. Ett komplext tal kan skrivas på formen 
 där  och  är reella tal.  är realdelen och  är imaginärdelen. Mängden av komplexa 

tal betecknas . 



 | ,   
 

mplexa tal sker på följande sätt. Om Addition, subtraktion och multiplikation av ko
 och  så blir: 

 
 

· ·  
 
Övning 7.1 
Låt 2  och 4 3  . Vad är  

· ? 
b) ? 
a) 

 
De komplexa talen kan man hitta i Cliffordalgebra, om man har två symboler, förslagsvis  
och , med signaturen 1 (d.v.s. att 1 och 1). Dessutom väljer man bara de tal 
med jämn ordning d s. de  e  år en realdel och 
en del med . 

.v.  tal som har ett jämnt antal symbol r. Dessa tal f

ä , , , 1   | ,    
 
Övning 7.2 
Vad bli  ? 
 
Övning 7.3 
Låt 2 2  3  . Vad är  och

 · ?
 ? 

 

 
 
Övning 7.4 
Om man adderar, subtr r två tal i ä , , 1 , kan man 
då få ett resultat som in rmen  där ,   

aherar eller multiplicera ,
te är på fo ?  

d.v.s. något på formen  där  och/eller 0. 
 
Man kan även konstruer o an med en symbol , 
med signaturen 1 ( )

a de k mplexa talen om man tar Cliffordalgebr
1 . 

CL , , 1  | ,    
 
 
Övning 7.5 
Låt 1 5 4  . Vad är  och 

 · ?
 ? 

 

 
Observera likheten mellan de tre framställningarna av komplexa tal. Även om reglerna eller 
uppbyggnaden av de tre typerna är olika så får de samma struktur och representerar samma 
sak. Om två saker är olika men representerar samma sak säger man att de är isomorfa. 
Isomorf kommer i å la s  is rph = form). När 
man skriver att två
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från de tv tin ka orden o och morph, iso = samma, mo
 saker är isomorfa använder man tecknet . Vi skriver: 

ä , , , 1 CL , , 1  



8 Svar 
 
3.1 
a) § 
b) & 
c) ¤ 
d) M 
 
3.2 
b och d 
 
 
4.4 
2-blad 
 
4.5 
1, , , , , , ,   

4.8 
CL , , , 1   
 
5.1.2 

· 10   
 
 

5.2.2 
a) 5 3 3 2  
b) 5 3 3 2   
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5.3.5 
  

 
5.3.8 
a) ,  
b) ,  
c)  
d) 0 
e) 0 
 
5.3.9 
a) m 
b)  



c) 450g 
 

5.3.10 
a)  
b)   
För kraftmomentet av tyngdaccelerationen gäller 100    2   

2 100 100 200 100   
För kraftmomentet från  gäller    2 4  

2 4 4 4  
För att det ska vara jämvikt ska  vilket ger att  

4 100 25  
c) 33  
d) Vinkelrät mot momentarmen på samma punkt som  (då krävs 

√
22.4 ).  

Att detta ska göras vinkelrät mot momentarmen kan styrkas av följande bild. Vilken area är 
störst? 

 
 
5.3.11 
Låt  och  vara basblad med en mängd av symboler  respektive . 
Antingen är  eller så är  . Antag att , …  och  

, … . 
Om  gäller det att alla  och  är olika d.v.s. vi kommer inte kunna reducera . 
Vi får att  

… … … …  
Om  finns det minst ett par  och  sådana att .  Vi får att  

… … … … 1 … …  
Där  är antalet gånger vi var tvungna att byta plats på symbolerna för att få  och  bredvid 
varandra. 

1 … … 1 … …  
0 · 1 … … 0 0 ·  

Således gäller det att i båda fallen är  vilket skulle bevisas. 
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5.4.3 
a) 3 2 11 2  
b) 3 2 5 2  
 
5.5.2 

 



 
 
5.5.3 

2 
 
 

5.5.4 
a och b samt a och c 
 
5.5.5 

30° 6  

 
6.1 
a)  
b)  
c)  
 

6.2 
a)  b)  c) 

C
A

E

B

 

6.4 

a) 0 
b) 0 

7.1 
a) · 11 2  
b) 2 4  
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7.2 
1 

 
7.3 
a) · 8 4  



b) 5  
 
7.4 
Nej 

7.5 
a) · 1 9  
b) 6 5  
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9 Beteckningar 
 

B

    Vektor    2 
|  |    Norm    3 

  Tomma mängden   5 
  Tillhör    6 
  Delmängd    6 
  Äkta delmängd   6 
  Unionen    6 
  Snittet    6 
    För alla    7 
  Komposition   7 

, ,  Cliffordalgebra   8 
P   Sanningsfunktionen   11 
  Yttre produkt   11 
  Vänster inre produkt   14 
  Höger inre produkt   14 
  Skalärprodukt   14 
  Randoperatorn   17 

  Komplexa enheten   18 
    Isomorf    19 

   

eteckningar  Namn    Sida 
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Appendix 2 
 

10 Fördjupande kompletteringar 
 

Det här kapitlet är för de som vill ha mer strikt matematiska definitioner på det som tagigts 
upp i kompendiet. Det förutsätts att läsaren läst och tagigt del av innehållet. 

10.1 Allmänt algebra 
 

En avbildning tilldelar alla element i en mängd  ett unikt element i en mängd .  
Man kan även se det som att man för varje element i en mängd  ”parar man ihop” det med 
ett unikt element i en mängd . 

Exempel 10.1.1 
 är en avbildning från  till | 0  
,  är en avbildning från till . 

 

Bilderna nedan är två visualiseringar av vad en avbildning är. 

                  

I bilden är  en avbildning från  till . r skr .  Man bruka iva :

I exempel 10.1.1 skulle vi kunna skriva :  och :  alternativt :  
beroende på om nktionen  har e om nsmäng fu ller  s definitio d. 

Om , ,  och  är mängder och om  och  och om :  så får man även 
skriva att  men man får : inte skriva att :  eller : . 

Om  och  är mängder kan vi bilda den kartesiska produkten mellan dessa. Den kartesiska 
produkten betecknas med  o lch definieras på fö jande: 

, |    

Exempel 10.1.2 
Om 1,3,4  och 0,1  så blir 1,0 , 1,1 , 3,0 , 3,1 , 4,0 , 4,1  
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När man spelar schack eller sänka skepp blir varje ruta tilldelat ett ”namn” eller en koordinat, 
exempelvis e2 eller G9. Denna uppdelning av rutorna är ett exempel på en kartesisk produkt 
mellan mängderna {a,b,c,d,e,f,g,h} och {1,2,3,4,5,6,7,8} för schack och 
{A,B,C,D,E,F,G,H,I,J} och {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} för sänka skepp. Som exempel 8.1.2 visar 
behöver inte mängderna  och  ha lika många element. 

 Man kan dessutom k p n n dha en artesisk rodukt mella  flera mä g er. 

… , , , … |   …  

 

En binär komposition * på en mängd  är en avbildning från  till .  

   
 ,  skriver vi oftast som 

Om det finns ett  sådant att   så säger man att  är ett 
enhetselement till * på . 

Exempel 10.1.3 
Multiplikation har 1 som enhet eftersom 1 · · 1  för alla reella (och komplexa) tal . 
Man kan säga att 1 är en multiplikativ enhet.   

 

Om det finns två element ,  sådana att  där  är enhetselementet till 
*, så säger man att  och  är varandras invers. Man brukar skriva att . 

Exempel 10.3.4 
Talet 5 har den multiplikativa inversen  eftersom 5 · · 5 1. 

Addition har enheten 0. Talet 5 har den additativa inversen 5 eftersom 5 5 0. 

 

10.2 Grafer 
 

Om  är en ortsvektor i ett koordinatsystem så är  punkten r.  

Exempel 10.2.1 
Om är vektorn (2,1) så är  punkten (2,1).   

Om  är mängden av alla ortsvektorer i ett koordinatsystem så är  mängden av alla punkter. 

|  
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På samma sätt som i övriga kompendiet kallar vi en kant mellan hörnen  och  för . Man 
kan se viktade, riktade grafer som , . Om man bara har riktade grafer kan man se det 
som , 1 . 

Randoperatorn är en avbildning från ,  till , . Låt ∑  d.v.s. summan av 

alla punkter. Då är : , ,  sådan att . 

Nu ska vi införa en ny operator, det geometriska måttet . Det är en funktion som omvandlar 
riska motsvarighet” vår graf till ”dess geomet

: , ,  dä ngden av enhetsvektorer i . r  är mä

Observera att  avbildas på d  Cli ordalgebran av vektorer. ,  .v.s. ff

 nstant 0 där  är en ko

 

… …  

1 

 

… …
!

 där  är antalet olika punkter inom parentesen och 

! 1 · 2 · 3 · … · . Vilket kallas för  fakultet (4! 1 · 2 · 3 · 4 24). 

C

A
B

1

1
 

Figur 19   C, Triangeln (Grafen) AB , observera att arean är 2 ae. 

Nu är 0 2  2  
!

2  

10.3 Hamiltons kvaternioner 
 

De komplexa talen har en imaginär enhet. Multiplikation och addition av komplexa tal är 
associativa och kommutativa. På mitten av 1800-talet upptäckte en matematiker vid namn 
William Rowan Hamilton att det fanns andra typer av komplexa tal. Dessa kom att kallas för 
Hamiltons kvaternioner. Hamilton hade den djärva tanken: ”Finns det även ett komplext 
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talrum?” (istället för talplan). Detta tankesätt kan leda till innovationer. Man måste våga tänka 
utanför ramarna (”Think outside the box”). Ofta så leder det inte till något konstruktivt men 
ibland, som för Hamilton, ger det nya insikter. Einstein påstås ha värderat fantasi högre än 
kunskap och lär bland annat ha sagt:  

“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.” 

För att återgå till Hamilton. Hamilton ställde ett fåtal krav på sina imaginära enheter. De 
skulle uppfylla följande krav.  

1 

Om vi antar att dessa imaginära enheter är associativa och att kraven ovan gäller får vi 
fölande resultat. 

1  1   

dessutom gäller 

 1   

Detta ger då att  

 

Således är Hamiltons kvaternioner ickekommutativa.  
Hamiltons k e  vaternioner utgör n mängd som betecknas  eller H. 

|  , , ,  1 

På samma sätt som med de komplexa talen har alla element  ett konjugat . Om 
 så är 

Här följer även att 

 

 vilket är ett reellt tal. 

Nu inför vi en ny beteckning  Denn ning betyder ”existe

 sådana att 0  sådan att 1.  
Detta påstående säger att varje nollskilt element i  har en multiplikativ invers.   

. a beteck rar det en/ett”.  

 

 

Övning 10.3.1 

Verifiera att 1 
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Samma struktur som Hamiltons kvaternioner hittar man i CL , , , 1  där 
    .  

Övning 10.3.2 

Verifiera att  1 

 

10.4 Formella summor 
 

Vi kommer nu titta på funktioner från en mängd  till en mängd tal R. Funktionerna ska vara 
nollskilda endast i ett ändligt antal punkter.  
Om vi ha en funktion  kan vi bilda en mängd   | 0 .  

Exempel 10.4.1 

 

Denna funktion har fyra nollskillda punkter , , ,  med värdena 2, -1,4 och 1 
respektive.   | 0 , , , .  

Denna funktion representerar vi ibland med uttrycket 2 1 4 1 . Vi 
har alltså skrivit funktionen på formen ∑ . 

Exempel 10.4.2 

Funktionen 3 2   ser ut på följande sätt: 
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Om funktionen är nollskild i ett ändligt antal punkter säger man för att den har ett ändligt 
stöd.  

Definition 10.4.3 
En formell summa är en funktioner med ändligt stöd. 

10.5 Spel 
Här följer ett alternativt sätt att se vad jag kallade ett spel. 

Vår mängd av symboler kallar vi nu för ett alfabet.  

Exempel 10.5.1 
Om vårat alfabet är , , ,  är ,  och  exempel på ord,  är inte 
ett ord då det innehåller en bokstav ( ) som inte finns i vårat alfabet. Det tomma ordet (ordet 
utan bokstäver) kallar vi 1. Ett ord får inte vara oändligt långt. Låt oss införa några 
reduktionsregler (sp e lelr g er): 

          1

Dessutom är 1 1   1 1   1 1  och 1 1  
 

Övning 10.5.2 
Härled följande regler utifrån givna reduktionsregler ovan. 
a)  
b)  

Vi säger att ordet är reducerat så långt som möjligt när vi inte kan göra det kortare. 

Övning 10.5.3 
Är det möjligt att ta ett ord och efter att ha reducerat det så långt som möjligt få två olika 
svar? 

Vi kan slå ihop två ord på följande sätt: 
:  sådan att  , . 

Exempel 10.5.4 
Om  och  så är ,  

Övning 10.5.5 
a) Är  kommutativ? 
b) Är  associativ? 

 

 

10.6 Svar 
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10.3.1 

1  

10.3.2 

1 per definition (signaturen 1) 
1 1 1 1 

1 

10.5.2 
a)  
b)  

10.5.3 
Nej  
 

10.5.5 
a) Nej 
b) Ja  
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Appendix 3 

Referenser till kompendiet 
I detta kapitel tas det upp de referenser som borde stått i kompendiet om kompendiet varit en 
vetenskaplig artikel. Eftersom det är ett kompendium har jag utelämnat referenser i det.  

På sidan fyra i kompendiet skriver jag att Hermann Grassmann var den första som 
presenterade vektorer med högre dimension än 3. Detta påstående är sant enligt Victor Katz.13  

 

I kompendiet på sidan tre nämner jag Pythagoras sats och använder den på en tredimensionell 
vektor. Här följer ett bevis för att Pythagoras sats gäller i tre dimensioner. 

Bevis: 

 

I bilden ser vi ett rätblock med sidorna A, B och C, en diagonal E i AB-planet och 
rymddiagonalen D. Det finns två rätvinkliga trianglar, ABE och CED. Då kan vi se följande 
samband:   och . Detta ger oss att  d.v.s. 

 vilket skulle visas.  

 

Jag inleder kapitel 7 i kompendiet med kort historik om komplexa tal. Den italienske 
matematikern Gerolamo Cardano en av de matematiker som på 1500-talet förenklade 
tredjegradsekvationer med hjälp av komplexa tal.14 Enligt Katz blev komplexa tal mer och 
mer accepterade och i och med ett arbete av den norske matematikern Caspar Wessel visades 
det att komplexa tal kunde behandlas som tal och därmed blev de accepterade som tal.15 

                                                            
13 V.Katz, 2009, sid 862 
14 V.Katz, 2009, sid 401 
15 V. Katz, 2009, sid 795 
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