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AT-synopsis 

Emne: Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914 
 

Titel: Ikke-euklidisk geometri som videnskabeligt gennembrud  
 

Fag: Matematik A / Filosofi C 
 

Problemformulering: Hvordan den ikke-euklidiske geometri er udviklet, og hvordan ikke-euklidisk 
geometri kan betegnes som et videnskabeligt gennembrud og et 
paradigmeskift set i lyset af Kuhns paradigmeteori. 
  

Konklusion: Udviklingen og accepten af den ikke-euklidiske geometri var en meta-
revolution i matematikken i den forstand, at den euklidiske geometri ikke 
blev forkastet, men opfattelsen af matematik som videnskab og dens 
forhold til virkeligheden blev revolutioneret. Omkring år 1900 havde den 
nye tankegang for alvor fortrængt den gamle, og Hilberts forsøg på at 
genaxiomatisere matematikken i 1899 står som symbolet på den 
matematiske formalismes afløsning af platonismen, der havde været den 
dominerende opfattelse af matematik siden oldtiden. Denne ændring af 
tankegangen åbnede helt nye muligheder for matematikken, og den ikke-
euklidiske geometri var dermed et videnskabeligt gennembrud. Set fra et 
videnskabsteoretisk synspunkt er der mange sammenfald mellem 
udviklingen af ikke-euklidisk geometri og Kuhns videnskabsteori om 
paradigmeskift, og denne kan derfor bruges til at belyse og diskutere 
sagen. 
 

Problemstillinger: Matematikkens opbygning  
Omkring 300 år fvt. formulerede den græske matematiker Euklid den 
aksiomatisk-deduktive metode i sin bog Euklids Elementer. Euklid begyndte 
med at definere objekter og formulerede derefter fem postulater og fem 
aksiomer, som han systematisk deducerede geometriske grundsætninger 
ud fra. Der har været mange indvendinger mod værket, men Euklids 
metode er stadig et forbillede for matematikken i dag. Det mest 
omdiskuterede ved til Euklid elementer er det femte postulat, 
parallelpostulatet: Når en ret linje skærer to rette linjer, og de indvendige 
vinkler på samme side er mindre end 180°, så mødes de to linjer, når de 
forlænges ubegrænset på den side, hvor de to vinkler ligger, der er mindre 
end 180°. 
 
Det femte postulat er længere og synes ikke så intuitivt som de andre 
postulater og synes derfor at kræve et bevis. Fremtrædende matematikere 
fra hele verden har siden bogens udgivelse forsøgt at bevise det femte 
postulat ud fra de fire første postulater og de første 28 sætninger (som kun 
er deduceret ud fra de fire første postulater), men det er aldrig lykkedes.  
Den engelske matematiker John Wallis forsøgte i 1600-tallet at bevise 
parallelpostulatet ved at erstatte det med et postulat om ensvinklede 
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trekanter, der synes ham mere intuitivt. Dette eksempel viser det 
grundlæggende problem med de mange forsøg, nemlig at man bevidst eller 
ubevidst erstatter det femte postulat med et ækvivalent postulat.  
 
Hvad er en ret linje? 
Italieneren Girolamo Sacchery forsøgte sig med et modstridsbevis. Han 
undersøgte om vinkelsummen i en firkant kan være mindre eller mere end 
360°, hvilket er ensbetydende med, at vinkelsummen i en trekant ikke er 
180°, hvilket er i modstrid med parallelpostulatet. Ved at kigge på tilfældet 
med en vinkelsum på mindre end 360°, kom han frem til en sætning, der 
synes at modstride den rette linjes natur: Afstanden mellem to rette linjer 
kan aftage, og de vil i så fald have en fælles normal i et uendeligt fjernt 
punkt, i hvilket de rører hinanden. 
Men hvad er den rette linjes natur? Meget groft sagt kan man sige, at ikke-
euklidisk geometri er geometri, hvor dette postulat ikke strider mod 
definitionen af en ret linje.  Eller med andre ord er ikke-euklidisk geometri 
geometri på en krum overflade.  
I begyndelsen af 1800-tallet kom de tre matematikere tyskeren Gauss, 
ungareren Bolyai og russeren Lobachevski til den erkendelse, at man ikke 
kan modbevise en geometri, hvor parallelpostulatet ikke gælder eller med 
andre ord hvor negationen af parallelpostulatet gælder.  
Den type ikke-euklidisk geometri, hvor der til en given linje findes flere 
parallelle linjer gennem et punkt, der ligger uden for den givne linje, kaldes 
hyperbolsk geometri og kan illustreres med Pointcarés skivemodel, der blev 
introduceret i 1901. Geometri, hvor der ingen parallelle linjer er, kaldes 
elliptisk geometri eller sfærisk geometri. Den ikke-euklidiske geometri blev 
først accepteret omkring 1868, hvor tyskeren Beltrami beviste, at den er 
konsistent, hvis den euklidiske geometri er konsistent.   
 
Frigørelse fra det fysiske rum 
Det er ikke tilfældigt, at den første aksiomatisering af matematik har 
forbindelse til geometri. For det første var geometrien den største del af 
græsk matematik, og for det andet blev matematikken og netop 
geometrien betragtet som den bedste måde at beskrive det fysiske rum. 
Grækerne opfattede matematiske entiteter som abstrakte, uforanderlige 
og uden årsag. Denne opfattelse kaldes platonismen, fordi den har 
forbindelse til Platons idelære. Matematikken blev opfattet som en måde 
at undersøge den abstrakte virkelighed på og dermed også virkeligheden.  
I slutningen af 1800-tallet blev der gjort forsøg på at argumentere for, at 
det fysiske rum er ikke-euklidisk. Gauss og Lobachevski forsøgte for 
eksempel at måle vinkeldefekt i store trekanter. Resultatet af den ikke-
euklidiske geometri blev imidlertid ikke en revolutioneret opfattelse af 
rummet, men en ny opfattelse af matematikken. Aksiomer og postulater 
var ikke længere sande udsagn om virkeligheden, men aktivt valgte 
spilleregler for matematikken. Ændringen i den matematiske tankegang 
blev støttet af udviklingen indenfor aritmetikken, nemlig Hamiltons 
opfindelse af kvarternionerne, som ikke opfylder den kommunikative lov.  
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Hilbert og formalismen 
Den nye opfattelse af matematik kaldes formalismen. Formalismen som 
egentlig teori regnes for grundlagt af den tyske matematiker David Hilbert, 
som forsøgte at genaxiomatisere geometrien i 1899 i bogen Grundlagen 
der Geometrie. I stedet for at definere objekter ville han nøjes med at 
definere deres forhold til hinanden. For formalister handler matematikken 
om strukturer med udefinerbare objekter, der principielt bygger på 
tilfældigt valgte aksiomer. Det eneste krav til disse strukturer er, at de er 
konsistente. Formalismen førte blandt andet til nytænkning af logikken. 
Ikke alle matematikere er formalister i dag, men den formalistiske 
tankegang præger i høj grad matematikken i dag.  
 
Paradigmeskift 
Den engelske filosof Thomas Kuhn introducerede begrebet paradigmeskift i 
sin bog Videnskabens revolutioner, der første gang blev udgivet i 1962. 
Kuhn argumenterer ud fra observationer af videnskabshistorien imod den 
hidtidige opfattelse af videnskabens udvikling som kumulativ. Et paradigme 
dækker ifølge Kuhn over et system af normer for god videnskab. Indenfor 
et paradigme bedrives det, som Kuhn kalder normalvidenskab, og som 
består af at forfine paradigmet ved at løse problemer inden for 
paradigmet. Under normalvidenskaben vil der da opstå nogle anomalier, 
hvilket vil sige problemer eller resultater, der ikke stemmer overens med 
paradigmet. Disse anomalier vil føre til en krise, og der vil opstå 
konkurrerende teorier. Det alternative paradigme vil møde modstand, men 
efterhånden som det opbygges, vil det udkonkurrere det eksisterende 
paradigme, og der vil ske en videnskabelig revolution eller et 
paradigmeskift. I valget mellem paradigmer spiller sociologiske faktorer en 
afgørende rolle. Det er centralt i Kuhns teori, at paradigmerne er 
inkommensurable. 
 
Ikke-euklisk geometri som paradigmeskift 
Normalvidenskaben forsøgte at udbedre det euklidiske paradigme med et 
bevis af det femte postulat, men disse gjorde blot problemet endnu 
tydeligere. Efterhånden opstod teorien om ikke-euklidisk geometri, men 
den blev af sociologiske årsager accepteret langsomt af det matematiske 
samfund. Hilberts forsøg på at finde et nyt grundlag for geometrien kan ses 
som et led i opbyggelsen af et nyt paradigme med nye normer for 
matematik som videnskab. Matematikhistorikere i dag diskuterer 
definitionen af revolutioner indenfor matematik, og inkommensurabilitet 
er et af diskussionspunkterne, men det er den almene opfattelse i dag, at 
ikke-euklidisk geometri var en meta-revolution i matematikken. Kuhn 
skabte debat om videnskabens funktion og berettigelse. Dette kan 
sammenlignes med den overvejelse af matematikkens funktion, som 
formalismen medførte, for hvad skal vi med matematik, hvis det er et spil 
med tilfældige regler? 
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Metode 
Denne sag beskæftiger sig med den teoretiske matematik og undersøger 
den axiomatisk-deduktive metode, men også sammenhængen mellem den 
anvendte og den teoretiske matematik, som netop ændres under 
revolutionen. Jeg har både sat mig ind i konkrete beviser og læst 
matematikhistorisk materiale for at belyse den matematiske side af sagen. 
Filosofiens rolle i denne sag er samfundsvidenskabelig, idet Kuhn 
observerer og beskriver det videnskabelige samfund. For at forstå og Kuhns 
videnskabsteori har jeg læst og fortolket dels forskellige fremstillinger af 
Kuhns videnskabsteori, hans egen udgivelse Videnskabens revolutioner 
samt generelle fremstillinger af videnskabsteori. 
 

Perspektivering til 
studierapporten: 

Perspektivering til emnet ”Hvad er matematik og fysik?”, hvor vi blandt 
andet arbejdede med matematikkens deduktive væsen og bevistyper. Her 
beskrives netop, hvordan Euklids metode er et forbillede for moderne 
matematik. Den ikke-euklidiske historie giver flere eksempler på indirekte 
og direkte beviser, som vi arbejdede med i dette forløb. 
 

Litteratur: Bøger: 
Chalmers, A.F.: Hvad er videnskab?, Nordisk Forlag, København,1. udgave 

på dansk 1995. 
 

Clausen, Flemming mf.: Gyldendals Gymnasiematematik B1, Nordisk Forlag, 
København, 1.udgave, 4.oplag 2006, kap. 5. 
 

Gillies, Donald m.fl.: Revolutions in Mathematics, Oxford University Press, 
1. udgave, 1992. 

 

Grey, J. J.: The Hilbert Challenge, Oxford University Press, 1. udgave, 2000 
 

Heide, Torkil: Ikke-eukilidisk geometri – Hvad er det for noget?, Danmarks 
lærerhøjskole, 1999. 
 

Niss, Mogens m.fl.: Matematikken og Verden, Forfatterne og Forlaget A/S, 
København, 2001 
 

Thomas S. Kuhn: Videnskabens Revolutioner, 1. udgave på dansk ved Stig 
Andur Pedersen, Forlaget Fremad, 1995 
 

Thomsen, Michael: Aspekter af den ikke-euklidiske geometris historie, 
Hosta nr. 18, 2004.  

 

Artikler: 
O’Connor, J. J. mfl.: Non-Euclidean geometry, http://www-groups.dcs.st-

and.ac.uk/~history/HistTopics/Non-Euclidean_geometry.html  
 

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/Non-Euclidean_geometry.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/Non-Euclidean_geometry.html

