
 

GESTALTANDE UNDERSÖKNING 

Min gestaltande undersökning behandlar vad som händer när konst och matematik möts och 

interagerar. Jag har arbetat utifrån frågeställningen: Vilka möjligheter och fördelar finns i att 

integrera konst och matematik? Frågeställningen är nästan densamma som i undersökningen 

jag presenterar i uppsatsen med skillnad att där är det skolämnena bild och matematik som 

behandlas och här disciplinerna konst och matematik. Jag undersöker en annan sida av 

matematiken än den vi vanligtvis lär oss i skolan, en matematik som är spännande, fantasifull 

och rolig. Detta genom att förskjuta matematiken från att bara vara något användbart till att 

genom konsten undersöka andra kvaliteter hos den.  

 

I undersökningen har jag utgått från mina anteckningar från de tre terminer jag läst matematik 

på Stockholms universitet, där sidorna har fått utgöra mitt material. Anteckningsblocken är 

min kunskap, eller snarare en representation för min kunskap. De utgör något avslutat som nu 

omformuleras och får ny betydelse genom den kunskap jag inhämtat under min utbildning på 

Konstfack och genom matematisk teori som finns sammanfattad nedan. Med detta som 

utgångspunkt har jag undersökt gränslandet mellan det som är konst och matematik och vad 

som händer när man bryter de strikta föreställningar som finns och luckrar upp 

ämnestraditionerna.  

 

Anteckningsblockens sidor har blivit 800 topologiska rum (se teori nedan) i form av små 

kvadratiska lådor. Med hjälp av rummen har jag under studiens gång skapat egna geometrier. 

Jag fascineras av att det som tas för sant i vår värld, inte gäller i alla matematiska världar. I 

leken med den matematiska tanken har jag hittat nya sätt att förstå och förhålla mig till den 

matematik jag använt i undersökningen. Genom konstens medel har jag skapat en annan bild 

av matematiken som tänjer på föreställningen om matematiken som torr, tråkig och svår. 

Undersökningen har också visat på likheter mellan konsten och matematiken, som att båda 

disciplinerna handlar om att utforska, ifrågasätta och förklara vår värld. En skillnad är dock 

att matematikerns och konstnärens slutprodukt ser olika ut. Den undersökande 

arbetsprocessen däremot är lika på många sätt.  

 

De topologiska rummen, lådorna, får utgöra en projektionsyta för en film som visar en 

föreläsning i topologi. I filmen finns den klassiska rekvisitan för en matematikföreläsning 

med, vilket kan verka avskräckande, men om man lyssnar och tittar noga öppnar sig en ny 

värld långt ifrån träningslogikens matematik. Två andra topologiska rum i form av en torus 



 

och en kopp, som i topologin är detsamma, har klivit ut ur föreläsningen och blivit till 

tredimensionella objekt i den matematiska värld som presenteras i gestaltningen. Även de 

rummen är uppbyggda av matematikanteckningar.  

 

Teorin nedan är ett förenklat sammandrag av det som jag använt mig av i undersökningen. 

Delar av den presenteras också i filmen som projiceras på de topologiska rummen.  

 

Euklidisk geometri 
De grundläggande begreppen i euklidisk geometri är punkten som har dimensionen noll, 

linjen som har en dimension, planet som har två dimensioner och rummet som har tre 

dimensioner. Fysiker beskriver den värld vi lever i som en rymd i fyra dimensioner, tre 

dimensioner, längd, bredd och höjd uppfattar vi lätt, men när det läggs till en fjärde dimension 

blir det svårare. Varje uppsättning av fyra olika tal eller variabler betraktas som en 

fyrdimensionell enhet som vi kan hantera på olika sätt. I matematiken kan man studera ännu 

större dimensioner, matematiker kan studera egenskaper i påhittade världar som har 

godtyckligt antal dimensioner. Euklides utgick från punkten och linjen som inte definieras när 

han skapade sin geometri som är uppbyggd på fem axiom (axiom = påstående som tycks så 

uppenbart att det inte behöver bevisas), sådana som genom två punkter går det att dra en och 

endast en rät linje. Ett annat av axiomen, parallellaxiomet, lyder, Genom en punkt utanför en 

rät linje går det en och endast en linje som är parallell med den förra. Axiomet säger att om 

man har en rät linje och en punkt utanför linjen finns det exakt en linje som går genom 

punkten och som aldrig korsar den ursprungliga räta linjen, vilket inte går att bevisa då 

linjerna kan dras ut hur långt som helst och de får aldrig korsa varandra, detta är ett 

experiment omöjligt att genomföra. Därför har matematiker försökt bevisa parallellaxiomet 

med hjälp av de andra axiomen, det skulle i så fall vara en sats, men utan framgång. Det man 

tillslut kom fram till var att om parallellaxiomet inte är en sats och inget axiom så behövs det 

inte. Man byggde upp en logisk och motsägelsefri geometri där parallellaxiomet inte ingick. 

Om vi tänker oss att vi lever i en värld där alla punkter i världen befinner sig innanför en 

cirkel. Om den räta linjen l delar cirkeln och en punkt p ligger utanför linjen men inuti cirkeln 

går det att dra oändligt många linjer inuti cirkeln genom punkten utan att linjerna möts. 



 

 
De möts visserligen utanför cirkeln men vår verklighet är bara innanför cirkeln. Om vi istället 

tänker oss at vi lever på en sfär, vilket vi faktiskt gör, vilken geometri gäller då? Denna icke-

euklidiska geometri fick följder som stred mot sunt förnuft, bland annat blir summan av 

vinklarna i en triangel inte 180 grader. Det man visade var att Euklides klassiska geometri var 

en av flera olika möjligheter att med matematiska modeller beskriva omvärlden.1 

Det hyperboliska planet 

Inom differentialgeometrin utvecklar man metoder att mäta sådant som avstånd mellan 

punkter, ytors areor och kroppars volymer. Ett centralt begrepp är krökning. Man kan ta reda 

på att en boll inte är ett plan genom att kontrollera att krökningen är större än noll, bollen har 

en positiv krökning. Det innebär att om man ritar up en cirkel med en passare på bollen så 

kommer den ha större diameter än om vi ritare en cirkel med samma passarinställning på ett 

papper. Tvärtom gäller för negativ krökning, då blir diametern mindre. I naturen hittar man 

negativ krökning hos exempelvis järnekens löv, även insidan på en ring har negativ krökning. 

Om en yta har samma krökning överallt har den konstant krökning, detta gäller för bollen men 

inte för ett ägg. Den viktigaste ytan med konstant negativ krökning kallas för det hyperboliska 

planet. Tyvärr kan denna yta inte avbildas i vår tredimensionella värld utan stark 

förvrängning. Detta motsvarar det faktum att jordens yta inte kan återges på det plana pappret 

i en kartbok utan att exempelvis storleken på ländernas ytor förvrängs. När det gäller jorden 

kan vi tillverka en riktig karta i form av en jordglob, vi använder då tre dimensioner istället 

för två, men det går inte att göra på liknande sätt för att avbilda det hyperboliska planet. För 

att förstå detta måste vi istället göra en karta som förvränger alla avstånd. Precis som man 

avbildar jorden med olika kartor för olika ändamål finns det olika modeller av det 

hyperboliska planet, en av dessa modeller visar i bilden nedan ett regelbundet mönster av 

trianglar i ett hyperboliskt plan.  

                                                
1 Dahl, Kristin (1991/2002) Den fantastiska matematiken, Rimbo; Fischer & Co. s. 21 ff. 



 

 
Hela den hyperboliska världen som är oändligt stor ryms inom cirkeln. Alla trianglar på 

bilden är egentligen lika stora men eftersom modellen förvränger avstånden tycks trianglarna 

bli mindre och mindre ju längre bort de ligger från mitten. Av liknande skäl kan man dra den 

felaktiga slutsatsen att Grönland är större än Australien genom att titta i en kartbok. Om man 

tittar på en enskild triangel som alltså motsvaras av ett mycket litet avstånd liknar den nästan 

en vanlig triangel i euklidisk geometri. Men när det handlar om stora avstånd blir skillnaden 

mellan euklidisk och hyperbolisk geometri tydlig eftersom räta linjer måste ritas som bågar i 

det hyperboliska planet. I det hyperboliska planet är alla de euklidiska axiomen uppfyllda 

utom just parallellaxiomet, vilket är definitivt falskt i denna geometri.2 

Topologi 

Topologi har sin upprinnelse i geometri, men det är ett mycket allmännare och vidare 

begrepp. I denna så kallade gummibandsgeometri undersöker man egenskaper som inte 

förändras när man vrider, tänjer och kramar ihop töjbara objekt. Exempelvis kommer tre 

punkter på omkretsen till en rockring att behålla sina lägen i förhållande till varandra hur 

mycket vi än vrider, tänjer och kramar ihop ringen. Punkten som låg mittemellan de båda 

andra fortsätter att vara den mittersta, detta kallas för en topologisk oföränderlig egenskap. 

Objekten som man studerar i topologin kallas för rum, en linje, en kurva, en yta, allt klassas 

som topologiska rum. Man kan föreställa sig att rummet består av ett extremt töjbart material 

som aldrig går sönder, men som inte är klibbigt. I den klassiska geometrin är storleken på 

föremål viktig, exempelvis innebär en cirkel som utvidgas en förändring. I topologin däremot 

betyder det något bestående, cirkeln är fortfarande en sluten kurva med en utsida och en 

insida. Exempel på grundläggande topologiskt oförändliga egenskaper är rummets dimension, 

                                                
2 Ibid., s. 79 ff. 



 

antal kanter, antal sidor och antal hål. Ett idealiserat pappersark, en idealiserad yta har ingen 

tjocklek, består av en kant och två sidor, fram- och baksida. Dessa egenskaper har en sorts 

”själ”. Vi kan vrida tänja och krama ihop pappret och det har fortfarande två dimensioner, två 

sidor och en kant. Inom topologin är en kaffekopp och en ring samma sak, en yta i två 

dimensioner utan någon som helst tjocklek men med ett hål.  

 
Med sax och klister, som är tillåtna redskap i topologin, kan man uppnå resultat som vi inte 

klarar av med enbart vridning och tänjning och ihopkramning, vi kan förändra ett topologiskt 

rum så att det övergår i ett annat rum. Om man klistrar ihop ett pappersark till en cylinder har 

rummet ändrats från att ha två dimensioner, en kant och två sidor till att bli ett rum i två 

dimensioner med två kanter och två sidor. Den viktigaste oföränderliga egenskapen i inom 

topologin är Eulertalet. Antag att du täcker ytan av en kropp gjord av elastiskt material med 

ett nät av trianglar som ligger kant vid kant. Eulertalet är då antalet triangelhörn minus antalet 

triagelkanter plus antalet trianglar. Detta tal blir exakt detsamma om vi lägger ett nytt 

triangelnät på kroppen efter att först ha vänt vridit och kramat ihop den till en annan form. Av 

detta följer att en elastisk omformning av en kaffekopp till en ring inte kommer att förändra 

eulertalet. Talet är alltid 2 för ytan på en boll, 0 för en ring och 0 för en kaffekopp. Detta 

bevisar att kaffekoppen är topologiskt detsamma som en ring men inte detsamma som en boll 

eller sfär. En anmärkningsvärd sats säger att varje yta kan omformas topologiskt så att den 

blir en yta som har konstant krökning. En ring eller torus har en varierande krökning som är 

både positiv negativ och noll. Det är dock möjligt att göra denna yta plan och därmed få den 

konstanta krökningen noll över hela utan. Det inträffar om man överför torusen, som i vår 

värld är tredimensionell, till fyra dimensioner. Men eftersom vi lever i ett tredimensionellt 

rum kan vi inte rita en torus i fyra dimensioner man kan dock med hjälp av ett papper förstå 

hur det kan gå till. 

 



 

Varje yta kan alltså tänjas, vridas och kramas ihop så att den tillslut får enkla grundläggande 

egenskaper. När ett objekt har välkända och väldefinierade egenskaper säger man att det har 

geometrisk struktur. När det gäller ytor som är tvådimensionella finns det tre geometriska 

strukturer, sfärisk struktur med konstant positiv krökning, plan struktur vars konstanta 

krökning är noll och hyperbolisk struktur som har konstant negativ krökning. Kurvor har 

endas en geometrisk struktur, den räta linjen. I tre dimensioner finns det åtta kategorier av 

enkla, grundläggande geometriska strukturer, de flesta har en konstant negativ krökning och 

är alltså hyperboliska. I fyra dimensioner finns det oändligt många geometriska strukturer.3 

 

 

                                                
3 Ibid., s. 83 ff. 


