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Euklidisk, sfärisk och hyperbolisk geometri 
 
Vinkelsumman av en triangel är 180° och till varje rät linje finns en unik parallell linje 
genom en given punkt. Självklart! Eller? 
 
En 2000 år gammal gåta… 
De två uttalandena är egenskaper som återfinns hos det euklidiska planet och betecknas 
också som Euklides femte axiom eller parallellaxiomet. I tvåtusen år har matematiker 
försökt härleda detta axiom utifrån några andra grundantaganden om plangeometri, men 
utan framgång. Anledningen är att det faktiskt inte kan visas – däremot kan axiomet 
bytas ut vilket leder till andra sorters geometrier. 
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Geometri - inte alltid vad du trodde! 
Under årets gymnasieprojekt i matematik kommer vi att lära oss om de tre möjliga 
planära geometrierna: den välkända euklidiska, den sfäriska och den hyperboliska. Den 
euklidiska geometrin är den som vi är mest vana vid, och det är den som vi lär oss om i 
skolan. Detta trots att vi lever på jorden, vars geometri är sfärisk. Att jordens geometri 
inte är densamma som geometrin för det euklidiska planet noterar vi när vi tittar på en 
karta. Ingen platt karta kan samtidigt uppfylla att alla avstånd, vinklar och areor är 
korrekta, det kan bara en glob.  
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Hyperbolisk Euklidisk Sfärisk 
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En triangels vinkelsumma kan både vara större och mindre än 180°  
I sfärisk geometri har trianglar en vinkelsumma som är större än 180° medan trianglars 
vinkelsumma i hyperbolisk geometri alltid är mindre än 180°. Den hyperboliska geometrin 
går att hitta i naturen – till exempel i koraller eller olika plantor. Även själva universum 
förmodas ha en hyperbolisk geometri. 
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Vad går projektet ut på? 
Om du bestämmer dig för att göra ditt gymnasiearbete i matematik vid Vetenskapens 
Hus kommer du att upptäcka nya sätt att tänka på geometri. Du kommer att analysera 
modeller för de tre geometrierna ovan, undersöka räta linjer, vinklar, trianglar och se hur 
deras egenskaper kan skilja sig från det du är van vid. Du kommer även att lära dig hur 
matematiker tänker: hela geometrin byggs upp från grunden genom ett litet antal 
antaganden och alla andra egenskaper visar man utifrån dessa.  
 
Vetenskapens Hus Science Camp och träffar 
Under höstveckan låter vi verksamheten kretsa runt gymnasiearbeten då vi anordnar 
Vetenskapens Hus Science Camp 2015. Under denna vecka får du möjlighet att göra 
matematiska experiment som knyter an till de olika geometrierna och vi hjälper dig att 
komma igång med din frågeställning.  
 
Under övriga läsåret erbjuder vi också handledning och kontakt med en 
matematikdoktorand vid KTH som hjälper dig framåt i ditt arbete. I slutet av vårterminen 
anordnar vi ett matematikseminarium där du får chans att öva dig inför din slutliga 
presentation på skolan. 
 
Handledning: Katharina Radermacher, doktorand vid KTH, e-post: kmra@math.kth.se 
 
Anmälan skickas till: elin.ottergren@vetenskapenshus.se  
 
 
Varmt välkommen! 


