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Abstract 
 

This study summarizes data that has previously been scattered to give a 

complete picture of the history of linear algebra. Starting from the 
Babylonian’s solving of systems of linear equations, c.a. 2000 BC, to the 

commencement and development of notions and theories such as 
determinants, matrices and vector spaces, primary throughout the 19th 

century, and lastly the axiomatization of the subject as a whole, finishing at the 
early 20th century. This is done by studying literature on the subject as well as 

doing database searches, going through mathematical journals and original 
sources. A higher extent of historical accuracy was a central aim in this study, 

by means of crosschecking sources this is hoped to be achieved.  
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1 Inledning 

1.1 Vad avses med linjär algebra? 

I denna uppsats kommer jag utgå från Nationalencyklopedins beskrivning av linjär algebra: en 

”[…] elementär, fundamental del av matematiken utvecklad ur teorin för linjära 

ekvationssystem.”.  De viktigaste begreppen (inom linjär algebra) ses som vektorrum – alltså den 

𝑛-dimensionella mängd som spänns upp av en bas, bestående av 𝑛 stycken linjärt oberoende 

vektorer, 𝑛-tupler,(𝑥1,𝑥2, … , 𝑥𝑛) där 𝑥1,𝑥2, … , 𝑥𝑛 ∈ ℝ. Förutom de linjärt oberoende vektorerna 

kan det även finnas linjärt beroende sådana i ett vektorrum. Vektorer kan geometriskt tolkas som 

pilar, vilka kan adderas till varandra och multipliceras med skalärer, tal, vanligtvis reella eller 

komplexa. Det går att beskriva varje enskild vektor i ett givet vektorrum som en linjär kombination, 

en summa på formen 𝜆1𝑒1 + 𝜆2𝑒2 +⋯+ 𝜆𝑖𝑒𝑖 där 𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑖  är skalärer och 𝑒1, 𝑒2, … , 𝑒𝑖  är 

basen i vektorrummet (Persson, u.d.). 

1.2 Bakgrund 

I kurslitteraturen1 till den första kursen i linjär algebra vid Uppsala Universitet, liksom i annan 

litteratur på området2, introduceras ämnet med linjära ekvationssystem och/eller matriser. Andra 

böcker3 börjar istället med vektorer och/eller mängder. Då den historiska utvecklingen av linjär 

algebra inte gick att finna i sin helhet i någon av dessa böcker, och inte heller i någon samlad 

form i annan litteratur har denna uppsats som syfte att fokusera på att samla en tidigare splittrad 

och svårtolkad information till en koncis och förståelig sådan. Dessutom undersöker uppsatsen, 

utan att fördjupa sig i varför, huruvida litteraturen följer den historiska utvecklingen eller inte. 

1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar främst till att samla en tidigare splittrad bild över den linjära algebrans 

utveckling, notation och axiomatisering men även att undersöka om litteraturen på området följer 

den historiska utvecklingen. 

                                                 
1 Anton & Rorres. Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications. John Wiley & Sons 2014  
2 Titu Andreescu. Essential Linear Algebra with applications. Birkhäuser 2014 
Lorenzo Robbiano. Linear Algebra for everyone. Springer 2011 
3 Jonathan S. Golan. The Linear Algebra a Beginning Graduate Student Ought to Know. Springer 2010 
Géza Schay. A Concise Introduction to Linear Algebra. Birkhäuser 2010 
Liesen & Mehrmann. Linear Algebra. Springer 2010 
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1.4 Metod och material 

Uppsatsen utgår från en huvudkälla4 men behandlar även andra böcker inom området, en 

hemsida samt artiklar som publicerats i matematiska tidskrifter såsom Historia Mathematica och 

Archive for History of Exact Sciences. I största möjliga mån har även originalkällor undersökts men då 

mycket av materialet inte är tillgängligt för mig, varken språkligt eller i dess faktiska form har 

detta skett begränsat. Valet att undersöka dessa källor har grundat sig i en önskan om historisk 

exakthet och har även lett till en faktaändring på University of St Andrews hemsida MacTutor History 

of Mathematics archive då jag hittade ett felaktigt årtal, se Bilaga. 

Källorna har hittats genom sökning i databaser via Uppsala universitetsbibliotek och merparten av 

källorna har varit elektroniska, antingen versioner av ursprungligen tryckta material eller 

hemsidor. Sökorden har huvudsakligen varit ”linear”, ”algebra”, ”history”, ”matrices”, 

”determinants” och ”vector spaces” i olika uppsättningar. Ett exempel på detta är ”the history of 

linear algebra”. 

Källorna jag använt bedöms tillförlitliga då det rör sig om publicerat material genom kända 

matematiska tidskrifter eller stora förlag. Författarna har undersökts och samtliga har varit 

verksamma vid universitet, i många fall via professurer. 

1.5 Historisk bakgrund 

Babylonierna gav det första kända exemplet på vad vi idag kallar linjära ekvationer, problem på 

formen 𝑎𝑥 = 𝑏, vilka löstes genom att multiplicera med den multiplikativa inversen, 
1

𝑎
. I mer 

komplicerade fall använde babylonierna, liksom egyptierna, den så kallade regula falsi-metoden 

(metoden med falsk position) (Katz, A history of mathematics, 2009, s. 22). 

Babyloniernas metod var ändock relativt långt ifrån teorin om linjära ekvationssystem som 

linjär algebra grundar sig på. I den kinesiska boken Nio böcker om räknekonsten5 går det att finna två 

algoritmer för ekvationslösning, där den första, som återfinns i kapitel 7, kan liknas vid ett system 

bestående av två ekvationer med två obekanta. Teorin kallas idag falsk dubbelposition och går ut på 

att gissa möjliga lösningar för att därefter justera gissningen och därmed hitta den rätta lösningen. 

I kapitel 8 av boken återfinns en annan metod som praktiskt taget är identisk med vad vi idag 

kallar gaussisk eliminering6 och där ekvationerna är återgivna på matrisform på en räknebräda (Katz, 

A history of mathematics, 2009, ss. 209-211). 

                                                 
4 V. J. Katz. A history of mathematics. Addison-Wesley 2009 
5 Kinesisk bok som sammanfattat matematiska kunskaper sedan f.Kr. Verket har omarbetats under flera 
århundraden och har ingen enskild författare, http://www-history.mcs.st-
andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.html (hämtad 2017-04-06) 
6 En metod för att reducera antalet obekanta i ett ekvationssystem. Nationalencyklopedin, Gauss 
eliminationsmetod. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gauss-eliminationsmetod (hämtad 2017-04-
06) 
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Definitionen av vektorer som linjesegment återfinns i sin tidigaste form i antikens Grekland, 

där man använde en form av vektoraddition för att beskriva hastigheter (Crowe, 1967, s. 2) 

Det var inte förrän på medeltiden, då den arabiska matematiken gjorde intåg i Europa, som 

den västerländska matematiken tog sina första steg mot dagens linjära algebra. År 1545 trycks den 

första versionen av den italienska matematikern Girolamo Cardanos (1501–1576) bok Ars Magna. 

Boken var en systematisk sammanställning av de för den tidens mest avancerade algebraiska 

resultat med bevis (Confalonieri, 2015, ss. 261-262). 

I boken ger Cardano regler för att lösa ett system av två linjära ekvationer, något han kallar 

regula de modo. I modern tappning är detta i princip en version av Cramers regel7 för ett 2×2-system. 

Även om Cardanos metod och Cramers regel inte är identiska går det att härleda formeln utifrån 

framställningen i Ars Magna (Robertson & O'Connor, MacTutor History of Mathematics archive, 

u.d.).  

                                                 
7 En formel för att lösa linjära ekvationssystem med hjälp av determinanter. Namngiven efter Gabriel Cramer. 
Nationalencyklopedin, Cramers regel. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cramers-regel (hämtad 2017-
04-06) 
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2 Huvuddel 

2.1 Determinanter 

Även om vi idag lär oss att räkna ut determinanten av en matris så hade de båda begreppen 

ursprungligen inte med varandra att göra. Determinanter utvecklades i Japan och Europa 

oberoende av varandra under 1600-talet. I sin bok Method of solving the dissimulated problems (1683) 

räknade den japanska matematikern Seki Takakazu (1642–1708) med samma matrismetoder som 

återfinns i Nio böcker om räknekonsten och trots att han aldrig namnger determinanter finns 

generella beräkningsmetoder för dessa. Med hjälp av ”determinanterna” för 2×2-, 3×3-, 4×4- 

och 5×5-matriser löste Seki ekvationer, men inte linjära ekvationssystem (Robertson & 

O'Connor, MacTutor History of Mathematics archive, u.d.). 

1693 återfinns de första beräkningarna av determinanter i Europa. I ett brev från Leibniz 

(1646–1716) till l’Hôpital (1661–1704) beskrivs ekvationssystemet 

10 + 11𝑥 + 12𝑦 = 0
20 + 21𝑥 + 22𝑦 = 0
30 + 31𝑥 + 32𝑦 = 0

 

där den första siffran i uträkningen markerar vilken ekvation som åsyftas och den andra siffran 

vilken bokstav den tillhör, alltså 21 skulle med modern notation uttryckas som 𝑎21. 

Ekvationssystemet kan modernt lösas genom att först skriva systemet som en ”matris” 

1) 10 11 12 = 0
2) 20 21 22 = 0

3) 30 31 32 = 0
 

och vi vill nu eliminera 𝑦 så vi utför operationerna 

[2)×12] + [1)×(−22)] och [3)×12] + [1)×(−32)]. Detta ger oss 

1′) 10 11 12

2′) (20.12 − 22.10) (21.12 − 22.11) 0

3′) (30.12 − 32.10) (31.12 − 32.11) 0

 

och då vi nu vill eliminera 𝑥 utför vi operationen 

[3′)×(21.12 − 22.11)] − [2′)×(31.12 − 32.11)] och vi får kvar 

1″) 10 11 12

2″) (20.12 − 22.10) (21.12 − 22.11) 0

3″) (30.12 − 32.10)(21.12 − 22.11) − (20.12 − 22.10)(31.12 − 32.11) 0 0.

 

Vi får nu flera multipler av 12 och de resterande blir 32.10.22.11 − 22.10.32.11 vilka tar ut 

varandra. Dividerar vi med 12 (och antar att den är nollskild) kan vi därför få ekvationssystemet, 

som Leibniz fann, vilket är 

10.21.32 + 11.22.30 + 12.20.31 = 10.22.31 + 11.20.32 + 12.21.30 
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Leibniz konstaterade att detta resulterade i att ekvationssystemet hade en lösning (Robertson 

& O'Connor, MacTutor History of Mathematics archive, u.d.). 

Leibniz kallade summor av vissa kombinationer av en determinant för ”resultant” och 

bevisade flertalet resultat för dessa, däribland Cramers regel. Leibniz använde sig också av vad vi 

idag kallar kofaktorutveckling och utöver det studerade han koefficientsystem av kvadratiska 

former – en ansats till matristeorin (Robertson & O'Connor, MacTutor History of Mathematics 

archive, u.d.). Han diskuterade även begränsningen av sin tids matematik, och att det torde finnas 

en ny gren av matematiken där punkter, som stod i relation till varandra, kunde beskrivas 

symboliskt och med dessa symboler kunna utföra operationer. Leibniz själv lyckades dock aldrig 

fullfölja dessa tankar då han saknade insikten i hur enheterna skulle beskrivas eller hur 

operationerna skulle ske (Crowe, 1967, s. 4). 

1748 gavs Colin Maclaurins (1698-1746) bok Treatise of algebra in three parts ut post mortem. 

Boken innehöll de första publicerade bevisen för Cramers regel på 2×2- och 3×3-system samt 

en anvisning för hur fallet med ett 4×4-system torde fungera (Robertson & O'Connor, 

MacTutor History of Mathematics archive, u.d.). Han visade att linjära ekvationssystem för två 

eller tre ekvationer kan lösas om antalet obekanta är högst två respektive tre. Detta gjordes 

genom att lösa ut en okänd och därefter utföra substitution för de andra obekanta. Maclaurin 

uppmärksammade även att då det finns fler obekanta än antal ekvationer så kan det finnas 

oändligt många lösningar medan det i det motsatta fallet, med fler ekvationer än obekanta, så är 

det inte säkert att det finns några lösningar alls. Han gav dock inga exempel på någotdera (Katz, 

A history of mathematics, 2009, ss. 668-669). 

Substitutionerna i Maclaurins uträkningar resulterade i någon form av division, exempelvis för 

2×2-systemet 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐
𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 = 𝑓

 

kan man lösa ekvationen för x och substituera för att få 

𝑦 =
𝑎𝑓 − 𝑐𝑑

𝑎𝑒 − 𝑏𝑑
. 

I Maclaurins lösningar, likväl för system av 2×2 som för 3×3, kan vi se att täljare och 

nämnare idag är vad vi kallar determinanter (Katz, A history of mathematics, 2009, ss. 668-669) 

Gabriel Cramer (1704–1752) publicerade 1750 Cramers regel för allmänna 𝑛×𝑛-system i en 

bilaga till sin bok Introduction à l’analyse des lignes courbes algébraique. Inget bevis ges men trots det 

förklarade Cramer hur man med hjälp av regeln beräknar produkter av koefficienter i ekvationer 

samt hur man bestämmer tecknet på dessa (Robertson & O'Connor, MacTutor History of 

Mathematics archive, u.d.). 

Efter Cramers artikel började ett regelbundet studium av determinanter. Runt 1760–1770-talet 

gav de franska matematikerna Vandermonde (1735–1796) och Bezout (1730–1783) ut artiklar för 
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beräkning av determinanter, även om de inte använde begreppet determinanter (Robertson & 

O'Connor, MacTutor History of Mathematics archive, u.d.). Vandermonde utvecklade en teori 

för determinanter oberoende av huruvida de löste linjära ekvationer eller ej (Kleiner, 2007, s. 81). 

Matematikern Laplace (1749–1827) diskuterade år 1772 lösningar till linjära ekvationssystem, 

utan att faktiskt beräkna dem, med hjälp av determinanter och hävdade då att Cramers och 

Bezouts metoder inte var ändamålsenliga (Robertson & O'Connor, MacTutor History of 

Mathematics archive, u.d.). Laplace skapade då en metod för utvidgning av 𝑛×𝑛-determinanter 

med kofaktorer (Kleiner, 2007, s. 81) Metoden kallas idag kofaktorutveckling eller 

Laplaceutveckling. 

Att notera är att Laplace kallade determinanter för ”resultanter”, något som även Leibniz 

gjorde i sitt brev till l’Hôpital, men det är inte troligt att Laplace var bekant med Leibniz arbete 

om determinanter (Robertson & O'Connor, MacTutor History of Mathematics archive, u.d.). 

I en artikel 1773 studerade Lagrange (1736–1813) likheter mellan 3×3-determinanter av 

funktioner, men han ansåg inte att hans resultat var relaterade till Laplace eller Vandermonde. 

Artikeln innehåller dock, för första gången, vad vi nu tolkar som den volym man kan beräkna 

med determinanter. Lagrange visade att en tetraeder definierad av 𝑂(0,0,0) och tre punkter 

𝑀(𝑥, 𝑦, 𝑧),𝑀′(𝑥′, 𝑦′, 𝑧′),𝑀”(x”, 𝑦”, 𝑧”) har volymen 
1

6
[𝑧(𝑥′𝑦” − 𝑦′𝑥”) + 𝑧′(𝑦𝑥” − 𝑥𝑦”) +

𝑧”(𝑥𝑦′ − 𝑦𝑥′)] (Robertson & O'Connor, MacTutor History of Mathematics archive, u.d.). 

Matematikens prins, Carl Friedrich Gauss (1777–1855), var den första personen att använda 

ordet ”determinant” i sin Disquisitiones arithmeticae (1801) för att beskriva diskriminanten av en 

kvadratisk form; 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦2 är 𝑏2 − 4𝑎𝑐 (Kleiner, 2007, s. 81). Determinanten för Gauss 

var alltså inte densamma som den är för oss. I samma verk skrev Gauss ut koefficienterna av sina 

kvadratiska former i rektangulära formationer, liknande en matris, och beskrev även 

matrismultiplikation och inversen av en matris i det specifika fallet med radformationerna av 

koefficienterna i den kvadratiska formen (Robertson & O'Connor, MacTutor History of 

Mathematics archive, u.d.). 

Inte förrän 1815 fick ordet determinant sin nuvarande betydelse, då det myntades av 

Augustin-Louis Cauchy (1789–1857) i artikeln Sur le nombre des valeurs qu’une fonction peut acquérir 

lorsqu’on y permute de toutes les manières possibles les quantités qu’elle renferme och han kan genom den 

sägas vara fadern till vår moderna determinantteori. Många av de regler vi använder idag i linjär 

algebra kommer ursprungligen från Cauchy, t.ex. bevisade han satsen 

𝑑𝑒𝑡(𝐴𝐵) = det(𝐴) det (𝐵) 

     (Kleiner, 2007, s. 81) 

Cauchy använde dock inte bokstäver för att beteckna matriser utan använde sig av 

förkortningen (𝑎1,𝑛) för att motsvara vad han kallade det ”symmetriska systemet”  
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𝑎1,1 𝑎1,2 ⋯ 𝑎1,𝑛
𝑎2,1 𝑎2,2 ⋯ ⋮
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛,1 ⋯ ⋯ 𝑎𝑛,𝑛

 

som svarar mot determinanten (Katz, A history of mathematics, 2009, ss. 741-742). 

Många av de beräkningar Cauchy genomförde i sin artikel var kända sedan tidigare, men han 

var den förste att sammanställa dessa idéer, bland annat minorer och transponatet till matriser 

(Katz, A history of mathematics, 2009, s. 742). 

Han följde även Gauss idé om att sätta ihop två system 𝛼1,𝑛 och 𝑎1,𝑛, närmare bestämt en 

slags matrismultiplikation, för att få systemet 𝑚𝑖,𝑗 givet av 

𝑚𝑖,𝑗 =∑𝛼𝑖,𝑘𝑎𝑘,𝑗

𝑛

𝑘=1

 

Cauchy visade sedan att determinanten av 𝑚𝑖,𝑗 var vardera produktens determinant 

multiplicerade med varandra (Katz, A history of mathematics, 2009, ss. 741-742). Se vidare stycke 

tre under Matriser.  

Cauchy skapade effektiva algebraiska verktyg för att tackla 𝑛-dimensionell algebra, geometri 

och även analys (Kleiner, 2007, s. 81). En matematiker som använde sig av detta var Arthur 

Cayley (1821–1895). Han publicerade 1841 den första engelska artikeln på området där han 

använde två vertikala linjer på vardera sidan av uppsättningen siffror för att beteckna 

determinanten, någonting som idag är standardnotationen (Robertson & O'Connor, MacTutor 

History of Mathematics archive, u.d.). 

Carl Gustav Jacob Jacobi (1804–1851) publicerade tre avhandlingar om determinanter under 

1841 vilka var av betydelse då determinanten för första gången behandlades algoritmiskt och 

även fick spridning inom den matematiska världen. Förutom det använde Jacobi sig av generella 

tal vilket gjorde at resultaten kunde appliceras på såväl tal som funktioner (Robertson & 

O'Connor, MacTutor History of Mathematics archive, u.d.). 

Cayley utvecklade 1843 den analytiska geometrin av 𝑛 dimensioner med Cauchys 

determinanter som grund. På 1870-talet använde Richard Dedekind (1831–1916) Cauchys 

resultat för att bevisa att summor och produkter av algebraiska heltal är just algebraiska heltal 

(Kleiner, 2007, s. 81) 

Runt 1860-talet definierade Weierstrass (1815–1897) och Kronecker (1823–1891) 

determinanten med hjälp av axiom; som en normerad, linjär homogen funktion. Deras arbete 

uppmärksammades dock inte förrän 1903 då Weierstrass Zur Determinantentheorie och Kroneckers 

Vorlesungen über die Theorie der Determinanten publicerades postumt. På 1800-talet utgjorde 

determinantteorin ett stort forskningsområde, med mer än 2000 artiklar publicerade inom ämnet, 

men efter sekelskiftet dog trenden ut då determinanter inte längre behövdes för att bevisa viktiga 

resultat inom linjär algebra (Kleiner, 2007, s. 81).   
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2.2 Matriser 

Långt innan matristeorin överhuvudtaget var ett forskningsområde inom matematiken hade 

många klassiska resultat inom linjär algebra redan behandlats. Exempelvis beskrev de Witt (1625–

1672) i sin Elementa Curvarum Linearum (1659) hur en avbildning av axlarna tar en given ekvation 

från en konisk till en kanonisk form, ungefär vad vi idag kallar diagonalisering av en symmetrisk 

matris (Robertson & O'Connor, MacTutor History of Mathematics archive, u.d.). 

Även Euler (1707–1783) var före sin tid då han 1750 publicerade en artikel angående en 

paradox Cramer framställt. I artikeln tog Euler upp ett system bestående av fyra ekvationer med 

fyra obekanta som han efter substitution av två variabler i termer av de övriga och därefter insatta 

i de ursprungliga ekvationerna ändå lämnade två värden obestämda. Alltså, fyra ekvationer var 

inte tillräckligt för att bestämma fyra okända och Euler påstod att då man önskar bestämma 𝑛 

obekanta behövs det, förutom 𝑛 ekvationer, även en restriktion som säger att dessa ekvationer är 

”olika”, alltså att ingen av ekvationerna innefattas av de andra. Euler definierade inte hur 

ekvationerna ”innefattades” av varandra så det ter sig att han troligtvis förstod rangen av ett 

system (Katz, A history of mathematics, 2009, s. 674) 

Gauss använde sig av förkortningar av linjära avbildningar i sin Disquistiones då han studerade 

den aritmetiska teorin om binära kvadratiska former. Dessa förkortningar kan sägas vara 

föregångare till våra matriser. Gauss studerade alltså 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦2 och han 

kallade två binära kvadratiska former 𝑓(𝑥, 𝑦) och 𝐹(𝑋,𝑌) = 𝐴𝑋2 + 𝐵𝑋𝑌 + 𝐶𝑌2  ekvivalenta om 

deras respektive värdemängder är desamma då 𝑥, 𝑦 respektive 𝑋,𝑌 löper över alla heltalen, 

(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝐴,𝐵, 𝐶 ∈ ℤ). Gauss visade att detta är detsamma som att säga att det finns en linjär 

avbildning 𝑇 av koordinaterna (𝑥, 𝑦) → (𝑋, 𝑌) med determinant =  1 som avbildar 𝑓(𝑥, 𝑦) →

𝐹(𝑋,𝑌). Dessa avbildningar skrev Gauss som rektangulära ”samlingar”, eller med modernt 

språkbruk; matriser. Han definierade även produkten av två matriser, men endast för system av 

storlek 2×2 och 3×3 och endast implicit då han ville visa hur den korresponderande linjära 

avbildningen såg ut (Kleiner, 2007, s. 82). 

Linjär substitution á la Gauss: givet 𝐹 = 𝑎𝑥2 + 2𝑏𝑥𝑦+ 𝑐𝑦2 gör vi substitutionen  

𝑥 = 𝛼𝑥′ + 𝛽𝑦′ 

𝑦 = 𝛾𝑥′ + 𝛿𝑦′ 

som transformerar 𝐹 till 𝐹′ vars koefficienter beror på både substitutionens koefficienter likväl 

de som ges av 𝐹. Då noterade Gauss att om man gör en till substitution  

𝑥′ = 휀𝑥″ + 휁𝑦″  

𝑦′ = 휂𝑥″ + 휃𝑦″ 

ger dessa substitutioner upphov till den avbildning som tar 𝐹 till 𝐹″ 

𝑥 = (𝛼휀 + 𝛽휂)𝑥″ + (𝛼휁 + 𝛽휃)𝑦″ 
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𝑦 = (𝛾휀 + 𝛿휂)𝑥″ + (𝛾휂 + 𝛿휃)𝑦″ . 

Koefficientmatrisen till 𝐹″ är då produkten av de två första substitutionernas 

koefficientmatriser. Gauss genomförde motsvarande operation för en 3×3-matris, men han 

kallade aldrig dessa operationer för multiplikationer (Katz, A history of mathematics, 2009, s. 

740) 

1826 använde Cauchy ordet tablå, för att benämna koefficientmatrisen då han arbetade med 

kvadratiska former. Han hittade egenvärdena och visade att då man konverterar en form till 

”summan av kvadraterna” är det egentligen en matrisdiagonalisering man utför. Cauchy visade att 

om två matriser är lika har de samma karakteristiska ekvation. Han bevisade också att alla reella 

symmetriska matriser är diagonaliserbara (Robertson & O'Connor, MacTutor History of 

Mathematics archive, u.d.). 

Cauchys arbete var mycket viktigt men att tillskriva honom sammanföringen av 

egenvärdesproblem med symmetriska koefficienter är felaktigt och kan sägas tillhöra Jacques 

Sturm (1803–1855) snarare än Cauchy (Hawkins, 1974, s. 565). Noterbart är dock att varken 

Cauchy eller Sturm var införstådda med hur deras idéer kunde generaliseras då de endast arbetade 

med tillämpade problem (Robertson & O'Connor, MacTutor History of Mathematics archive, 

u.d.). Cauchys egentliga finess låg i hans metodologi: determinantteorin. De matematiker som var 

samtida med Cauchy, främst Jacobi, anade att Cauchys determinantteori kunde användas som ett 

effektivt algebraiskt verktyg för algebra och analys för 𝑛 variabler. Det var dessa matematiker, 

särskilt Weierstrass, som använde metoder härrörda ur determinantteorin för att skapa en ren 

matematisk behandling till många av de andra egenvärdesproblem som funnits under 1700-talet, 

nämligen de på formen 

𝐴𝑋 = 𝜆𝐵𝑋 

som hör till differentialekvationerna 

𝐵𝑌″ = 𝐴𝑌 

. 

där 𝐴, 𝐵 är symmetriska och 𝐵 är positivt eller negativt definit (Robertson & O'Connor, 

MacTutor History of Mathematics archive, u.d.). 

Ordet matris, latin för livmoder, myntades 1848 (1850 enligt några källor) av J.J. Sylvester 

(1814–1897) då han såg matriser som skapare av determinanter. Sylvester definierade matriser 

som en rektangulär samling tal där varje delmängd bestående av 𝑘 rader och 𝑘 kolumner 

generade en determinant associerad till delmatrisen bestående av dessa rader och kolumner 

(Tucker, 1993). 

Cayley tog matristeorierna vidare och studerade de algebraiska egenskaperna matriserna 

besitter. 1858 publicerade han sin artikel Memoir on the Theory of Matrices där han visade den kända 
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Cayley-Hamilton-satsen; en kvadratisk matris uppfyller sin karakteristiska ekvation (Tucker, 1993). 

Eller, som Cayley beskrev den: 

𝑀 =
(𝑎 𝑏)
|𝑐 𝑑|

 

det |
𝑎 −𝑀 𝑏
𝑐 𝑑 −𝑀

| = 0. 

Hamiltons (1805–1865) bidrag till satsen tillkom då han bevisade detta resultat för en 4×4-

matris när han undersökte sina kvaternioner (Kleiner, 2007, ss. 82-83). 

Cayley talade om obestämda system då determinanten är lika med noll och sa sedan att 

produkten av två matriser kan vara noll, utan att någon av matriserna är noll om en eller båda är 

indeterminanta (Cayley, 1858).  

Vidare kallade Cayley en uppsättning kvantiteter på en kvadratisk form en matris (observera 

att beteckningarna nedan följer Cayleys notationer ur hans originalartiklar.). Alltså har vi 

(𝑋, 𝑌, 𝑍) =
(  𝑎 𝑏 𝑐   )

|
𝑎′ 𝑏′ 𝑐′

𝑎″ 𝑏″ 𝑐″
|
(𝑥, 𝑦, 𝑧) 

vilken uppstår ur ett system av linjära ekvationer 

𝑋 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧
𝑌 = 𝑎′𝑥 + 𝑏′𝑦 + 𝑐′𝑧

𝑍 = 𝑎″𝑥 + 𝑏″𝑦 + 𝑐″𝑧

 

där inversen kan skrivas som 

(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
(  𝑎 𝑏 𝑐   )

|
𝑎′ 𝑏′ 𝑐′

𝑎″ 𝑏″ 𝑐″
|

−1

(𝑋,𝑌, 𝑍) =
(  A 𝐵 𝐶   )

|
𝐴′ 𝐵′ 𝐶′

𝐴″ 𝐵″ C
|
(𝑋,𝑌, 𝑍) 

och 

(  A 𝐵 𝐶   )

|
𝐴′ 𝐵′ 𝐶′

𝐴″ 𝐵″ C
|

(  𝑎 𝑏 𝑐   )

|
𝑎′ 𝑏′ 𝑐′

𝑎″ 𝑏″ 𝑐″
|
=
(  𝑎 𝑏 𝑐   )

|
𝑎′ 𝑏′ 𝑐′

𝑎″ 𝑏″ 𝑐″
|

(  A 𝐵 𝐶   )

|
𝐴′ 𝐵′ 𝐶′

𝐴″ 𝐵″ C
|
=
(1 0 0)

|
0 1 0
0 0 1

|
 

Cayley påpekade matriser kan vara större än 3×3 men gav bara exempel för denna storlek 

(Cayley, 1858).  Han sade vidare att 

It will be seen that matrices (attending only to those of the same order) comport themselves as 

single quantities; they may be added, multiplied or compounded together, &c.: the law of the 

addition of matrices is precisely similar to that for the addition of ordinary algebraical quantities; as 

regards their multiplication (or composition), there is the peculiarity that matrices are not in 

general convertible [kommutativa]; it is nevertheless possible to form the powers (positive or 

negative, integral or fractional) of a matrix, and thence to arrive at the notion of a rational and 

integral function, or generally of any algebraical function, of a matrix. 

     (Cayley, 1858) 

Cayley talade även om skalärmultiplikationer och sa även att dessa var kommutativa och 

distributiva ty 
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(𝑋,𝑌, 𝑍) =
(  𝑎 𝑏 𝑐   )

|
𝑎′ 𝑏′ 𝑐′

𝑎″ 𝑏″ 𝑐″
|
(𝑚𝑥, 𝑚𝑦, 𝑚𝑧) 

kan skrivas som 

(𝑋,𝑌, 𝑍) = 𝑚
(  𝑎 𝑏 𝑐   )

|
𝑎′ 𝑏′ 𝑐′

𝑎″ 𝑏″ 𝑐″
|
(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

(  m𝑎 𝑚𝑏 𝑚𝑐   )

|
𝑚𝑎′ 𝑚𝑏′ 𝑚𝑐′

𝑚𝑎″ 𝑚𝑏″ 𝑚𝑐″
|
(𝑥, 𝑦, 𝑧) 

vilket ger 

𝑚
(  𝑎 𝑏 𝑐   )

|
𝑎′ 𝑏′ 𝑐′

𝑎″ 𝑏″ 𝑐″
|
=
(  m𝑎 𝑚𝑏 𝑚𝑐   )  

|
𝑚𝑎′ 𝑚𝑏′ 𝑚𝑐′

𝑚𝑎″ 𝑚𝑏″ 𝑚𝑐″
| .

 

Två matriser 𝐿 och 𝑚𝐿 kan sägas vara lika, särskilt då 𝑚 = 1 är de lika med varandra och då 

𝑚 = −1 är de motsatta.  Cayley använde alltså bokstäver för att beteckna matriser, vilket var en 

viktig del för att algebraisera denna nya del av matematiken. Ett resultat som band samman 

determinanter och matrisalgebra var  

det(𝐴𝐵) = det(𝐴)det(𝐵). 

Trots att resultatet sedan innan var känt (se under Determinanter om Cauchy) var det Cayley 

som först beskrev det med ovan nämnda notation (Cayley, 1858). 

Samtida med Cayley var Eisenstein (1823–1852) som studerade linjära avbildningar då han 

insåg att om man ser dessa avbildningar som ett objekt och kallade dessa för någon bokstav så 

kunde dessa adderas och multipliceras likt siffror. Dock påpekade Eisenstein att ordningen på 

multiplikationen spelar roll, alltså att 𝑆𝑇 inte nödvändigtvis är detsamma som 𝑇𝑆. Dessutom 

introducerade Eisenstein den vanliga algebraiska beteckningen för produkter, inverser och 

potenser av linjära transformationer och använde sig av dessa i sina artiklar mellan 1844–1852 

(Hawkins, 1974). 

Frobenius (1849–1917) skrev 1878 artiklar inom området matriser, utan att benämna dem som 

matriser. I en artikel går att finna definitionen för en matris rang vilket han använde för att arbeta 

med kanoniska former och ortogonala matriser. Han bevisade även viktiga resultat för kanoniska 

matriser generellt och citerade arbeten av både Kronecker och Weierstrass som tidigare berört 

dessa problem i specifika fall, men han var inte insatt i Cayleys arbeten (Robertson & O'Connor, 

MacTutor History of Mathematics archive, u.d.). Cayleys artiklar blev nämligen inte kända 

utanför England förrän på 1880-talet (Kleiner, 2007, ss. 82-83). 

Det var först 1896 som Frobenius fick tillgång till Cayleys Memoir on the theory of matrices (1858) 

(Robertson & O'Connor, MacTutor History of Mathematics archive, u.d.) och han använde då 

Cayleys notation för att genomföra ett generellt bevis av Cayley-Hamilton-satsen (Katz, A history 

of mathematics, 2009, s. 743).   
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2.2.1 Spektralteori 

Egenvärden, egenvektorer, matrisklassifikationer (såsom symmetriska, ortogonala, m.m.) och 

kanoniska matriser kan alla samlas under namnet spektralteori. Även om många anser Cayley vara 

grundaren till matristeorin tar det bort fokus från dess innehåll, spektralteorin, och istället lägger 

vikt vid matrisernas form (Hawkins, 1974, ss. 652-653). 

Spektralteorin var inte beroende av Cayleys arbete utan har sitt ursprung i 1700-talets 

fysikstudier av egenvärden. Mellan 1820- och 1850-talet togs dessa studier ur sin tidigare kontext 

och gjordes till renodlade matematiska teorier med bland andra Cauchy, Jacobi, Kronecker, 

Weierstrass och Camille Jordan (1838–1922) i framkanten. Den matematiska spektralteorin kan 

sägas ha börjat med Cauchy då han 1829 publicerade en artikel med det första korrekta beviset 

för att egenvärdena till en symmetrisk 𝑛×𝑛-matris måste vara reella (han benämnde dessa 

matriser som ”system”) (Hawkins, 1974, ss. 652-653). Ett exempel på ett viktigt resultat som kom 

ur spektralteorin är Jordans normalform, där både Weierstrass och Jordan bevisade, oberoende av 

varandra, att två matriser är lika om och endast om de har samma Jordans normalform (Kleiner, 

2007, s. 83). 

D’Alembert (1717–1783) studerade rörelser hos en uppspänd fjäder med ett ändligt antal 

hängande vikter och kom då fram till att undersöka systemet 

𝑑2𝑦𝑖
𝑑𝑡2

+∑𝑎𝑖𝑘𝑦𝑘

3

𝑘=1

= 0, 𝑖 = 1,2,3. 

vilket han löste genom att multiplicera den 𝑖:te ekvationen med en konstant 𝑣𝑖 för varje 𝑖 och 

adderade dessa ekvationer för att få 

∑𝑣𝑖
𝑑2𝑦𝑖
𝑑𝑡2

3

𝑖=1

+ ∑ 𝑣𝑖𝑎𝑖𝑘𝑦𝑘

3

𝑖,𝑘=1

= 0 

om 𝑣𝑖 väljs så att för 𝑘 = 1,2,3 

∑𝑣𝑖𝑎𝑖𝑘

3

𝑖=1

+ 𝜆𝑣𝑘 = 0 

alltså att (𝑣1, 𝑣2, 𝑣3) är en egenvektor till egenvärdet −𝜆 för matrisen 𝐴 = (𝑎𝑖𝑘) så reducerar 

substitutionen 𝑢 = 𝑣1𝑦1 + 𝑣2𝑦2 + 𝑣3𝑦3  det första systemet till en differentialekvation 

𝑑2𝑢

𝑑𝑡2
+ 𝜆𝑢 = 0 

som enkelt kunde lösas med hjälp av Eulers arbeten på differentialekvationer och därmed gav 

lösningar för tre värden på 𝑦𝑖  och det gick därefter att dra slutsatsen att 𝜆 bestäms av en 

tredjegradsekvation med tre rötter där 𝜆 består av tre olika, reella och positiva tal (Katz, A history 

of mathematics, 2009, ss. 744-746). 
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En kvadratisk yta med centrum i origo som ges av ekvationen 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐾 där 𝑓 är en 

ternär kvadratisk form som kan klassificeras med hjälp av en avbildning som konverterar 𝑓 till en 

summa (eller differens) av kvadrater. Detta kan geometriskt tolkas som att hitta tre nya 

ortogonala axlar i rummet för att kunna beskriva ytan med en bättre ekvation. Cauchy var den 

första matematikern att karakterisera specialfall av egenvärden utifrån en matris (𝑎𝑖𝑘):s utseende 

(Katz, A history of mathematics, 2009, ss. 744-746). 

Det Cauchy gjorde var att generalisera problemet till en kvadratisk form med 𝑛 stycken 

variabler vars koefficienter kan uttryckas i en symmetrisk matris, exempelvis den binära 

kvadratiska formen 𝑎𝑥2 + 2𝑏𝑥𝑦+ 𝑐𝑦2 som hör till 2×2-matrisen 

(
𝑎 𝑏
𝑏 𝑐

) 

1829 publicerade Cauchy en artikel med en linjär substitution som omvandlar 𝑓(𝑥, 𝑦) =

𝑎𝑥2 + 2𝑏𝑥𝑦+ 𝑐𝑦2 till en kvadratisk summa. För att göra detta fann Cauchy maximum och 

minimum av 𝑓(𝑥, 𝑦) då 𝑥2 + 𝑦2 = 1. Detta extremvärde fann han då vara en punkt på 

enhetscirkeln som ligger på slutet av en ellips (eller hyperbels) axel som bestäms av 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑘. 

Cauchy tog då linjen från origo till den punkten som en axel och som den andra axeln tog han en 

linje rätvinklig mot den första. Då kommer ekvationen i relation till dessa axlar enbart innehålla 

variablernas kvadrater. Med hjälp av Langrangemultiplikatorer visste Cauchy att extremvärdet 

fanns då 

𝑓𝑥
2𝑥
=
𝑓𝑦
2𝑦

 

Cauchy likställde då dessa med 𝜆 vilket genererade de två ekvationerna 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦

𝑥
= 𝜆 =

𝑏𝑥 + 𝑐𝑦

𝑦
. 

Vi får då ekvationssystemet 

{
(𝑎 − 𝜆)𝑥 + 𝑏𝑦 = 0

𝑏𝑥 + (𝑐 − 𝜆)𝑦 = 0
 

vilket Cauchy visste hade icke triviala lösningar om och endast om dess determinant är noll, 

alltså om 

(𝑎 − 𝜆)(𝑐 − 𝜆) − 𝑏2 = 0. 

Vi kallar detta idag för den karakteristiska ekvationen, som Cayley arbetade med cirka 30 år 

senare, alltså då det(𝐴 − 𝜆𝐼) = 0. 

Om vi låter 𝜆1, 𝜆2 vara rötter till den karakteristiska ekvationen och (𝑥1,𝑦1),(𝑥2𝑦2) vara de 

motsvarande lösningarna till 𝑥 och 𝑦, alltså 

{
(𝑎 − 𝜆1)𝑥1 + 𝑏𝑦1 = 0
(𝑎 − 𝜆2)𝑥2 + 𝑏𝑦2 = 0
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och sedan multiplicerar den första raden med 𝑥2 och den andra raden med 𝑥1 och därefter 

subtraherar den ena från den andra har vi kvar 

{
(𝑎 − 𝜆1)𝑥1 + 𝑏𝑦1 = 0
𝑏𝑦2 + (𝑎 − 𝜆2)𝑥2 = 0

⟹ (𝜆2 − 𝜆1)𝑥1𝑥2 + 𝑏(𝑦1𝑥2 − 𝑥1𝑦2) = 0. 

Om man börjar med de två ekvationerna som innehåller 𝑐 − 𝜆𝑖 landar man till slut med 

(𝜆2 − 𝜆1)𝑦1𝑦2 + 𝑏(𝑥1𝑦2 − 𝑦1𝑥2) = 0. 

Adderar man dessa ekvationer får man 

(𝜆2 − 𝜆1)(𝑥1𝑥2+ 𝑦1𝑦2) = 0, 

och om, som i detta fall (förutsatt att formen inte redan är diagonal), 𝜆2 ≠ 𝜆1 så är 𝑥1𝑥2 +

𝑦1𝑦2 = 0. Eftersom (𝑥1,𝑦1), (𝑥2,𝑦2)är bestämda upp till en multiplikation med en konstant kan 

man sätta 𝑥1
2+ 𝑦1

2 = 1 och 𝑥2
2 + 𝑦2

2 = 1 som modernt kan tolkas som att den ortogonala 

substitutionen  

𝑥 = 𝑥1𝑢+ 𝑥2𝑣 

𝑦 = 𝑦1𝑢 + 𝑦2𝑣. 

Därifrån kan man beräkna den nya kvadratiska formen till 𝜆1𝑢
2 + 𝜆2𝑣

2 och D’Alembert hade 

visat att 𝜆1, 𝜆2  är reella, vilket alltså kan ses som ett antagande, tvärtom mot att de är komplexa 

konjugat till varandra. Om så är fallet skulle 𝑥1 vara konjugatet till 𝑥2 och motsvarande 𝑦1 till 𝑦2 , 

men då skulle 𝑥1𝑥2+ 𝑦1𝑦2 inte kunna likställas med 0 och därmed hade Cauchy visat att alla 

egenvärden till en symmetrisk matris är reella och, åtminstone då de inte är samma, att matrisen 

kan diagonaliseras med hjälp av en ortogonal substitution (Katz, A history of mathematics, 2009, 

ss. 744-746). 

2.2.2 Kanonisk form 

Cauchys arbete lade grunden för en teori om egenvärden av olika slags matriser och med 

kanoniska former. På 1800-talet arbetade man dock fortfarande främst med former snarare än 

matriser. Kvadratiska former utgör symmetriska matriser medan de mer allmänna fallen med 

bilinjära former, alltså funktioner av 2𝑛 variabler på formen 

∑ 𝑎𝑖,𝑗𝑥𝑖𝑦𝑗

𝑛

𝑖,𝑗=1

 

som leder till kvadratiska matriser på allmän form (Katz, A history of mathematics, 2009, ss. 

744-746). 

Camille Jordans arbete i sin Traité des substitutions (1870) var mycket betydande för denna teori 

om former. Jordan hade studerat Galois (1811–1832) arbete gällande lösningar till algebraiska 

ekvationer, speciellt hans primtalspotenser. Därigenom började Jordan använda sig av linjära 

substitutioner och det var detta som ledde honom fram till problemet med att klassificera 
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matriser. De algebraiska ekvationernas rötter kunde substitueras linjärt med koefficienter till 

element ur en ändlig kropp av ordning 𝑝. En sådan substitution av rötterna 𝑥1, 𝑥2,… , 𝑥𝑛 kunde 

uttryckas med hjälp av en matris 𝐴, alltså om 𝑋 representerar 𝑛×1-matrisen till rötterna 𝑥𝑖 så kan 

substitutionen skrivas som 𝑋 ≡𝑝 𝐴𝑋. Jordan ville hitta vad han kallade en ”avbildning av 

indexen” och genom detta kunna uttrycka substitutionen så enkelt som möjligt, motsvarande att 

vi idag vill hitta en 𝑛×𝑛-matris 𝑃 som är inverterbar så att 𝑃𝐴 ≡𝑝 𝐷𝑃 och 𝐷 är den ”enklast 

möjliga” matrisen. Alltså, om 𝑌 ≡𝑝 𝑃𝑋 så är 𝑃𝐴𝑃−1𝑌 ≡𝑝 𝑃𝐴𝑋 ≡𝑝 𝐷𝑃𝑋 ≡𝑝 𝐷𝑌 och 

substitutionen på 𝑌 kan hittas så att 𝑌 är ”enkel”. Med hjälp av det karakteristiska polynomet för 

𝐴, sådant att det(𝐴 − 𝜆𝐼) ≡𝑝 0 där alla rötter till 𝐴 är olika, kan 𝐷 sägas vara en diagonalmatris 

med egenvärdena till 𝐴 som element. Om det däremot finns rötter som är lika kunde Jordan visa 

att det går att göra en substitution så att man får  

𝐷 = (

𝐷1 0 ⋯ 0
0 𝐷2 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝐷𝑚

),  𝐷𝑖 = (

𝜆𝑖 0 ⋯ 0

𝜆𝑖 𝜆𝑖 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝜆𝑖 𝜆𝑖 ⋯ 𝜆𝑖

) ,𝜆𝑖 ≢𝑝 0 

där 𝜆𝑖  är en rot till det karakteristiska polynomet. 

Det vi idag känner till som Jordans normalform, alltså matriser på formen 

𝐷 = (

𝐷1 0 ⋯ 0
0 𝐷2 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝐷𝑚

) ,  𝐷𝑖 =

(

 
 

𝜆𝑖 1 ⋯ 0 0
0 𝜆𝑖 ⋯ 0 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮
0 0 ⋯ 𝜆𝑖 1
0 0 ⋯ 0 𝜆𝑖)

 
 

 

talade Jordan om först 1871 då han applicerade sin metod på lösningen av system av linjära 

differentialekvationer vilka, istället för att komma från en kropp med 𝑝 element, var antingen 

reella eller komplexa tal. I och med detta hade Jordan slutit den mer än hundra år långa cirkeln 

som kan sägas ha börjat med d’Alembert med idéerna om egenvärden till matriser. Jordan 

använde sig inte av Cayleys notation med en bokstav för att representera en linjär substitution 

utan det var Frobenius som sammanfogade dessa idéer (Katz, A history of mathematics, 2009, ss. 

746-747). 

Frobenius behandlade framförallt olika relationer mellan matriser, exempelvis definierade han 

två matriser 𝐴 och 𝐵 som lika om det fanns en inverterbar matris 𝑃 sådan att 𝐵 = 𝑃−1𝐴𝑃 och 

kongruent om det fanns ett inverterbart 𝑃 så att 𝐵 = 𝑃𝑡𝐴𝑃 där 𝑃𝑡 är transponatet till 𝑃. Då kunde 

Frobenius visa att när två symmetriska matriser var lika så kunde man anta att 

avbildningsmatrisen 𝑃 var ortogonal, alltså en matris vars transponat är detsamma som dess 

invers. Därefter visade Frobenius bland annat att egenvärdena till ortogonala matriser var 

komplexa tal med absolutbelopp 1. Frobenius visade sedan relationen mellan hans symboliska 

matristeori och teorin för kvaternioner genom att bestämma fyra stycken 2×2-matriser vars 
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algebra8 var motsvarande kvantiteterna 1, 𝑖, 𝑗, 𝑘 tillhörande kvaternionalgebran (Katz, A history 

of mathematics, 2009, ss. 746-747). 

Frobenius arbete publicerades 1878 i Journal für die reine und angewandte Mathematik och var både 

mer omfattande samt fick en större spridning än Cayleys arbete. Frobenius sammanfogade alltså 

spektralteorin som den utformats av Cauchy, Jacobi, Jordan, Weierstrass och Kronecker med 

Eisensteins, Hermites9 och Cayleys notation (Hawkins, 1974, ss. 562-563). 

2.2.3 Lösningar till linjära ekvationssystem och rangen av en matris 

Euler hade tidigare diskuterat frågan om beteendet av lösningsmängden till ett linjärt 

ekvationssystem och det var Frobenius som besvarade frågan. Det Euler tog upp var under vilka 

förutsättningar ett system inte bestämde ett specifikt värde för varje obekant i systemet. Euler 

visste att då determinanten till systemets koefficientmatris är noll saknar systemet unik lösning 

men visste inte vad som gällde för nollskilda determinanter (Katz, A history of mathematics, 

2009, ss. 747-750). 

I mitten av 1800-talet florerade olika frågor inom matematiken, man ville bestämma både när 

ett system bestående av 𝑚 stycken linjära ekvationer men 𝑛 stycken obekanta hade en lösning 

och dessutom storleken av mängden med alla lösningar. Man visste sedan tidigare att om man tog 

ett delsystem med 𝑘 ekvationer ur systemet där subsystemet hade en nollskild 𝑘×𝑘-determinant i 

dess matris kunde delsystemet lösas, men det skulle inte ha en unik lösning. Om man istället 

ställde andra krav på determinanterna till systemet kunde man få andra villkor gällande dess 

lösbarhet och storleken på mängden av eventuella lösningar (Katz, A history of mathematics, 

2009, ss. 747-750). 

Man visste att det allmänt gällde att då systemet innehöll fler ekvationer än obekanta, alltså då 

𝑚 > 𝑛 i en 𝑚×𝑛-matris, var systemet överbestämt och innehöll därmed inga lösningar. Därför 

var det istället av intresse för matematikerna att undersöka fallet då 𝑛 ≥ 𝑚, eller med Cayleys 

notation, då 𝐴𝑋 = 𝐵 där 𝐴 är en 𝑚𝑥𝑛-matris (Katz, A history of mathematics, 2009, ss. 747-

750). 

Den irländska matematikern Henry J.S. Smith (1826–1883) publicerade 1861 en artikel där han 

utvecklat två matematiska begrepp, något han kallade indeterminanterna av ett homogent 

ekvationssystem 𝐴𝑋 = 0 och idén av en fullständig uppsättning av oberoende lösningar till ett 

sådant system. Smith diskuterade dessa koncept i fallen då 𝑛 > 𝑚 och 𝐴 hade en nollskild 

determinant av ordning 𝑚 och arbetade då med differensen mellan obekanta och ”äkta” 

                                                 
8 Det som uppfyller uppsättningar av räknelagar 
9 Charles Hermite (1822-1901), en fransk matematiker som var viktig för utvecklingen av notationen. MacTutor 
History of Mathematics archive http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Hermite.html (hämtad 2017-
04-06) 
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oberoende ekvationer, alltså 𝑛 −𝑚. Smith kunde visa att det fanns en mängd av 𝑛 − 𝑚 lösningar 

(𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑛), 𝑖 = 1, 2,… , 𝑛 − 𝑚 så att alla lösningar är en linjärkombination av dessa och så 

att minst en determinant av ordning 𝑚 av matrisen (𝑎𝑖𝑗) är nollskild.  

Smith fann olika sätt att bestämma denna fullständiga mängd av oberoende lösningar och sa 

dessutom att då man löser icke-homogena system 𝐴𝑋 = 𝐵,𝐵 ≠ 0 behöver man bara hitta en 

partikulärlösning 𝑋∗ och då skulle varje lösning kunna uttryckas på formen 𝑋∗ + 𝑋 där 𝑋 är en 

lösning till det homogena systemet 𝐴𝑋 = 0 (Katz, A history of mathematics, 2009, s. 748). 

Trots att Smith talade om ”äkta oberoende” ekvationer tog han inte upp fallen då 𝑚 > 𝑛, 

eller, då den största ordningen för en nollskild determinant till en matris 𝐴 var mindre än 𝑚. Det 

var Charles L. Dodgson (1832–1898), mer känd som Lewis Carroll, som först behandlade dessa 

problem. I sin bok An Elementary Treatise on Determinants (1867) diskuterade han både 𝑚×𝑛-

matrisen 𝐴 till det linjära systemet 𝐴𝑋 = 𝐵 och 𝑚×(𝑛 + 1)-totalmatrisen (𝐴|𝐵) till systemet 

som bestämde huruvida systemet var motsägelsefullt eller inte. Han bestämde och bevisade även 

hur lösningsmängden av ett godtyckligt system beter sig. Dogdson exemplifierade detta genom 

att ta ett ekvationssystem bestående av fyra ekvationer och fem obekanta 

𝑢 + 𝑣 − 2𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = 6 (1)
2𝑢 + 2𝑣 − 4𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 9 (2)

𝑢 + 𝑣 − 2𝑥 = 5 (3)
𝑢 − 𝑣 + 𝑥 + 𝑦 − 2𝑧 = 0 (4)

 

och om det då finns en nollskild determinant av ordning 2 för de två första ekvationerna så 

finns det ingen nollskild determinant av ordning 3 för de tre första ekvationerna. Däremot finns 

det en nollskild determinant av ordning 3 för systemet bestående av ekvationerna (1), (2), (4). 

Då drar Dogdson slutsatsen att dessa ekvationer är motsägelsefria och då de innehåller 5 

obekanta så finns det 5 − 3 = 2 obekanta till vilka man kan tillskriva godtyckliga värden. 

Ekvation (3) är beroende av ekvationerna (1), (2) (Katz, A history of mathematics, 2009, s. 748) 

Dodgson talade alltså implicit om rangen till ekvationssystem, men det var Frobenius som 

först behandlade detta begrepp och kunde abstrahera det. 1879 beskrev han att om en 

determinants alla minorer av ordning 𝑟 + 1 är lika med noll, men några av ordning 𝑟 är nollskilda 

så var 𝑟 determinantens rang (Katz, A history of mathematics, 2009, s. 749). 

Frobenius klargjorde och definierade Smiths ”äkta” oberoende ekvationer med hjälp av vad vi 

idag kallar linjärt oberoende, både för ekvationer men även för 𝑛-tupler som representerar 

lösningar till ett ekvationssystem (Katz, A history of mathematics, 2009, s. 749). 

I ett homogent system är lösningarna 

(𝑥11, 𝑥12, … , 𝑥1𝑛), (𝑥21, 𝑥22, … , 𝑥2𝑛), … , (𝑥𝑘1, 𝑥𝑘2, … , 𝑥𝑘𝑛) oberoende då 𝑐1𝑥1𝑗 + 𝑐2𝑥2𝑗 +⋯+

𝑐𝑘𝑥𝑘𝑗 = 0⟺ ∀𝑐𝑖 = 0 och 𝑗 = 1,2,… , 𝑛. 
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Frobenius definierade oberoende för ekvationer genom att beskriva ett dualitetsförhållande. I 

detta gav han, till ett givet system av homogena ekvationer, ett nytt system där koefficienterna till 

ekvationerna utgjorde en bas för lösningarna till det första systemet. Det gjorde att 𝑛-tupler och 

ekvationer kunde ses som samma objekt från olika synvinklar. Efter detta visade Frobenius att 

om rangen till ett 𝑚×𝑛-system var 𝑟 så går det att hitta en mängd bestående av 𝑛 − 𝑟  oberoende 

lösningar. Genom att omarrangera koefficienternas och koordinaternas ”roller” av mängden av 

alla lösningar så kunde Frobenius hitta associerade system med rangen 𝑛 − 𝑟 och visade att det 

nya systemet i sig har ett associerat system med samma lösning som det första systemet. Detta 

kan visas med exemplet som vi tidigare sett: 

𝑢 + 𝑣 − 2𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = 6 (1) 

2𝑢 + 2𝑣 − 4𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 9 (2) 

𝑢 + 𝑣 − 2𝑥 = 5 (3) 

𝑢 − 𝑣 + 𝑥 + 𝑦 − 2𝑧 = 0 (4).

 

Systemet har rang 3 och därmed en mängd av 2 oberoende lösningar där en bas för mängden 

an lösningarna kan ses som (1, 3, 2, 0, 0) och (1,−1, 0, 2, 2) med det associerade systemet 

𝑢 + 3𝑣 + 2𝑥 = 0
𝑢 − 𝑣 + 2𝑦 + 2𝑧 = 0

 

av rang 2 med en bas för lösningsmängden som ges av 

(1, 1,−2, 0, 0), (3, −1, 0, −2, 0), (3, −1, 0, 0,−2). Utifrån detta kan man visa att det associerade 

systemet till basen har samma lösningar som originalsystemet (Katz, A history of mathematics, 

2009, s. 749). 

Trots Frobenius utförliga teorier för att finna lösningar till ekvationssystem och klassifikation 

av matriser var det inte förrän början av 1900-talet som matristerminologin blev vedertagen i 

facklitteratur och inte förrän på 1930-talet som det fundamentala sambandet mellan matriser och 

linjära avbildningar till vektorrum uttryckligen accepterades. Det som krävdes var att den 

abstrakta idén vektorrum definierades (Katz, A history of mathematics, 2009, s. 750). Detta tas 

upp senare i uppsatsen under Vektorrum.  
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2.3 Gauss-Jordan-eliminering 

2.3.1 Gaussisk eliminering 

Eftersom linjära ekvationssystem funnits åtminstone sedan babylonierna är det föga förvånande 

att lösningsmetoder för sådana härrör från den tiden. Ett exempel på detta är metoden för att 

hitta ett triangulärt system ur ett kvadratiskt sådant som var känt redan hos kineserna för cirka 

2000 år sedan men som namngetts efter Gauss. Gauss behandlade metoden då han arbetade med 

sin minstakvadratmetod, alltså att hitta en linjär funktion för en viss data, för sina många 

observationer inom främst astronomi (Katz, Who is the Jordan of Gauss-Jordan?, 1988). 

Att arbeta med minstakvadratmetoden motsvarar att finna en lösning 𝑥 till systemet 𝐴𝑥 = 𝑏 

där 𝐴 är en 𝑚×𝑛-matris av rang 𝑛, 𝑚 > 𝑛 och 𝑏 är en känd 𝑚-vektor. Systemet är överbestämt 

och man kan inte förväntas hitta en lösning utan bara lösningen som minimerar längden |𝐴𝑥 −

𝑏| av ”felvektorn”. Man hittar sedan 𝑥 genom att lösa 𝑛×𝑛-systemet (𝐴𝑡𝐴)𝑥 = 𝐴𝑡𝑏 (Katz, Who 

is the Jordan of Gauss-Jordan?, 1988). 

Med denna metod kunde Gauss i sin bok Disquisitio de Elementis Ellipticis (1811), där han samlat 

astronomiska observationer mellan 1803–1809, bestämma tolv linjära ekvationer för att samla sex 

obekanta vilket ledde honom till ett 6×6-system med vilket han kunde bestämma den bästa 

lösningen på ett systematiskt sätt (Katz, Who is the Jordan of Gauss-Jordan?, 1988). 

Det är dock viktigt att påpeka att Gauss inte använde sig av matrisnotation utan arbetade med 

systemet 

{
𝑎11𝑣1 + 𝑎21𝑣2 +⋯+ 𝑎𝑚1𝑣𝑚 = 0
𝑎1𝑛𝑣1 + 𝑎2𝑛𝑣2 + ⋯+ 𝑎𝑚𝑛𝑣𝑚 = 0

 

Gauss påstår sedan att det ”är enkelt att se” att för att det kvadratiska felet, 𝐸 = 𝑣1
2+ ⋯+

𝑣𝑚
2 ska ha ett minimum måste följande gälla:  

{
𝑎11𝑥1+⋯+ 𝑎1𝑛𝑥𝑛 + 𝑙1 = 𝑣1    
 𝑎𝑚1𝑥1 +⋯+ 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 + 𝑙𝑚 = 𝑣𝑚.

 

Detta system är ekvivalent med systemet av normalekvationer 
𝜕𝐸

𝜕𝑥1
= 0,… ,

𝜕𝐸

𝜕𝑥𝑛
= 0. När 

Gauss ställt upp problemet använder han sig av sin notation där 

[𝑎1𝑙] = 𝑎11𝑙1 + 𝑎21𝑙2 +⋯+ 𝑎𝑚1 𝑙𝑚      

[𝑎𝑖𝑎𝑘] = 𝑎1𝑖𝑎1𝑘 + 𝑎2𝑖𝑎2𝑘 +⋯+ 𝑎𝑚𝑖𝑎𝑚𝑘 

Och för att bestämma de obekanta 𝑥1, … , 𝑥𝑛 använder Gauss sig av bakåtsubstitution genom 

att säga att 

𝐸 =
(𝐴1(𝑥1, … , 𝑥𝑛))

2

𝑎1
+
(𝐴2(𝑥2, … , 𝑥𝑛))

2

𝑎2
+⋯+

(𝐴𝑛(𝑥𝑛))
2

𝑎𝑛
+ 𝐴 = 𝑣1

2+ ⋯+ 𝑣𝑚
2 

där 𝐴 står för det minsta värdet av 𝐸 och att 
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𝐴1(𝑥1,… , 𝑥𝑛) = 0 

𝐴2(𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0 
⋮ ⋮ ⋮

𝐴𝑛(𝑥𝑛) = 0.

 

Modernt kan vi beskriva detta med följande sats: 

Om man diagonaliserar den symmetriska matrisen [
𝐴𝑡𝐴 −𝐴𝑡𝑙

(−𝐴𝑡𝑙)𝑡 𝑙𝑡𝑙
] så är talet i det nedre högra 

hörnet summan av de kvadratiska felen då man använder koefficienterna till lösningsvektorn 𝑥 

som koefficienterna för linjärapproximationen och av givna data. Alltså, efter att man 

triangulariserat matrisen kommer det nedre högra hörnet bestå av 𝐸 = 𝑣1
2 +⋯+ 𝑣𝑚

2 = 𝑣 𝑡𝑣 

(Althoen & McLaughlin, 1987). 

Bevis för problemet är som följer: 

Se matrisen [
𝐴𝑡𝐴 −𝐴𝑡𝑙

(−𝐴𝑡𝑙)𝑡 0
] som ett linjärprogrammeringssystem där vi vill maximera 𝑤 =

(−𝐴𝑡𝑙)𝑡𝑥 under bivillkoret 𝐴𝑡𝐴𝑥 = −𝐴𝑡𝑙 

Då kommer det nedre högra hörnet efter triangulariseringen vara det negativa värdet av 

objektfunktionen (𝐴𝑡)𝑡𝑥 som lösning till systemet. Om vi då börjar med 𝑙𝑡𝑙 i hörnet får vi 𝑙𝑡𝑙 +

(𝐴𝑡𝑙)𝑡𝑥 där 𝑥 = −(𝐴𝑡𝐴)−1𝐴𝑡𝑙. Men då andra sidan är 

𝑣 𝑡𝑣 = (𝐴𝑥 + 𝑙)𝑡(𝐴𝑥 + 𝑙)                                                  

= (𝑥𝑡𝐴𝑡 + 𝑙𝑡)(𝐴𝑥 + 𝑙)                                               

= 𝑥𝑡𝐴𝑡𝐴𝑥 + 𝑥𝑡𝐴𝑡𝑙 + 𝑙𝑡𝐴𝑥 + 𝑙𝑡𝑙                             
=  −𝑥𝑡𝐴𝑡𝐴[−(𝐴𝑡𝐴)−1𝐴𝑡𝑙] + 𝑥𝑡𝐴𝑡𝑙 + 𝑙𝑡𝐴𝑥 + 𝑙𝑡𝑙

= −𝑥𝑡𝐴𝑡𝑙 + 𝑥𝑡𝐴𝑡𝑙 + 𝑙𝑡𝐴𝑥 + 𝑙𝑡𝑙                              
= 𝑙𝑡𝑙 + (𝐴𝑡𝑙)𝑡𝑥                                                            

 

får vi, om vi trianguliserar [
𝐴𝑡𝐴 −𝐴𝑡𝑙

(−𝐴𝑡𝑙)𝑡 𝑙𝑡𝑙
], lösningarna till normalekvationerna och summan 

av de kvadratiska felen för givna observationer (Althoen & McLaughlin, 1987). 

2.3.2 Wilhelm Jordan 

Då jag tidigare i uppsatsen talat om Jordan anser jag det vara av vikt att påpeka att det har 

funnits två personer med efternamnet Jordan som haft stor betydelse för utvecklingen av den 

linjära algebran. Medan Camille Jordan har stått bakom många viktiga koncept för denna (och 

andra) matematiska grenar, exempelvis genom Jordans normalform, var det dock tysken Wilhelm 

Jordan (1842–1899) som först beskrev en algoritm för pivotreducering, det vi idag kallar Gauss-

Jordan-eliminering. Jordan arbetade som geodet och det var i hans arbete Handbuch der 

Vermessungskunde (första utgåvan 1873) som man kan hitta de första metoderna för detta 

arbetssätt (Althoen & McLaughlin, 1987). 
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Jordan använde sig av minstakvadratmetoden i sitt arbete och gjorde om mätningar till linjära 

ekvationer för att kunna använda denna metod. I den första delen av hans handbok gav han en 

utförlig presentation av Gauss metoder för eliminering för att kunna göra om ett givet system till 

ett triangulärt sådant (alltså övertriangulärt eller liknande) (Althoen & McLaughlin, 1987). 

Jordan visade hur man kunde lösa ett ekvationssystem när man har givna numeriska 

koefficienter med hjälp av ”bakåtsubstitution”, alltså lösa ett ekvationssystem i termer av de 

andra variablerna. Exempel: 

𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 = 5
           𝑦 − 𝑧 = 3
                   𝑧 = 2

⟹
𝑥 − 2𝑦 + 2 = 5
           𝑦 − 2 = 3

⟹ 𝑦 = 5 ⟹ 𝑥− 2 ∗ 5 + 2 = 5⟹
𝑥 = 13
𝑦 = 5
𝑧 = 2.

 

Jordan kommenterade att om man istället genomför substitutionen algebraiskt snarare än 

numeriskt kan man få lösningarna för de obekanta i termer av formler av de första 

koefficienterna (Althoen & McLaughlin, 1987). 

I den tredje utgåvan av boken har Jordan problemet, som vi idag kan skriva som: 

{

17.50𝑥 − 6.50𝑦 − 6.50𝑧 = 2.14              
−6.50𝑥 + 17.50𝑦 − 6.50𝑧 = 13.96            
−6.50𝑥 − 6.50𝑦 − 20.50𝑧 = −5.40           
−2.14𝑥 − 13.96𝑦 + 5.40𝑧 = 𝑤− 100.34 

,𝑤 = (𝐴𝑡𝑙)𝑡𝑥  

Eftersom alla system av ”normal”-ekvationer är symmetriska får Jordan det förenklade 

systemet 

17.50𝑥 − 6.50𝑦 − 6.50𝑧 − 2.14 = 0

               17.50𝑦 − 6.50𝑧 − 13.96 = 0

                                   20.50𝑧 + 5.40 = 0

 

+100.34 

Där talet 𝑙𝑡𝑙 “hänger” i det nedre högra hörnet. Med modern terminologi kan vi göra 

(

17.50 −6.50 −6.50 2.14
−6.50 17.50 −6.50 13.96
−6.50 −6.50 20.50 −5.40
−2.14 −13.96 5.40 −100.34

)~(

17.50 −6.50 −6.50 2.14
0 15.09 −8.91 14.75
0 −8.91 18.09 −4.61
0 −14.75 4.61 −100.08

)~ 

~(

17.50 0 −10.34 8.49
0 15.09 −8.91 14.75
0 0 12.83 4.10
0 0 −4.10 −85.66

)~(

17.50 0 0 11.79
0 15.09 0 17.60
0 0 12.83 4.10
0 0 0 −84.35

)~ 

~(

1 0 0 0.67
0 1 0 1.17
0 0 1 0.32
0 0 0 −84.35

) 

där det kvadratiska felet är 84.35 (Althoen & McLaughlin, 1987). 

Jordans beräkningar såg dock inte ut som dessa, utan han försökte, tidsenligt, att beskriva 

formlerna utan index. Han kallade sina data 𝑎, 𝑏, 𝑐,…, och 𝑙 och skriver följande ekvationssystem 

som: 
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[𝑎𝑎]𝑥 + [𝑎𝑏]𝑦 + [𝑎𝑐]𝑧 + [𝑎𝑙] = 0

               [𝑏𝑏]𝑦 +  [𝑏𝑐]𝑧 + [𝑏𝑙] = 0

                                   [𝑐𝑐]𝑧 + [𝑐𝑙]  = 0

 

+[𝑙𝑙]             

och gör sedan en Gauss-Jordan-eliminering enligt följande: 

 

[𝑎𝑎]3 [𝑎𝑏]0 [𝑎𝑐]0 [𝑎𝑑]0 [𝑎𝑙]0
[𝑏𝑏]  [𝑏𝑐]  [𝑏𝑑]  [𝑏𝑙]  

[𝑐𝑐]  [𝑐𝑑] [𝑐𝑙]  

[𝑑𝑑] [𝑑𝑙]  
[𝑙𝑙] 

 

 

[𝑏𝑏. 1]3 [𝑏𝑐. 1]1 [𝑏𝑑. 1]1 [𝑏𝑙. 1]1
[𝑐𝑐. 1] [𝑐𝑑. 1] [𝑐𝑙. 1]

[𝑑𝑑. 1] [𝑑𝑙. 1]

[𝑙𝑙 . 1]

 

[𝑎𝑏]0
[𝑎𝑐]0
[𝑎𝑑]0
[𝑎𝑙]0

 

[𝑐𝑐. 2]3 [𝑐𝑑. 2]2 [𝑐𝑙. 2]2
[𝑑𝑑. 2] [𝑑𝑙. 2]

[𝑙𝑙. 2]

 

(𝑎𝑐. 1) [𝑏𝑐. 1]1
(𝑎𝑑. 1) [𝑏𝑑. 1]1
(𝑎𝑙. 1) [𝑏𝑙. 1]1

 

[𝑑𝑑. 3]3 [𝑑𝑙. 3]3
[𝑙𝑙. 3]

 
(𝑎𝑑. 2) (𝑏𝑑. 2) [𝑐𝑑. 2]2
(𝑎𝑙. 2) (𝑏𝑙. 2) [𝑐𝑙. 2]2

 

[𝑙𝑙. 4] (𝑎𝑙. 3) (𝑏𝑙. 3) (𝑐𝑙. 3) [𝑑𝑙. 3]3
[𝑎𝑎]3 [𝑏𝑏. 1]3 [𝑐𝑐. 2]3 [𝑑𝑑. 3]3

täljare
nämnare

 

    −𝑥        −𝑦         −𝑧         −𝑡     kvot 

där varje data i tablån ges av en Gauss-Jordan-reducering, exempelvis 

[𝑏𝑏. 1] = [𝑏𝑏] −
[𝑎𝑏]

[𝑎𝑎]
[𝑎𝑏] 

(𝑎𝑐. 1) = [𝑎𝑐] −
[𝑏𝑐. 1]

[𝑏𝑏. 1]
[𝑎𝑏] 

Det var inte förrän i den fjärde utgåvan av sin bok som Jordan faktiskt visade det allmänna 

beräkningssättet för linjära ekvationer, alltså Gauss-Jordan-reduceringen (Althoen & McLaughlin, 

1987).  
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2.4 Vektorrum 

Brittiska matematiker försökte under 1800-talet axiomatisera algebran vilket ledde Hamilton till 

att upptäcka kvaternionteorin då han, bland annat, försökte bestämma en fysiskt meningsfull 

algebra i ett tredimensionellt rum. Problemet med kvaternioner är att de är fyrdimensionella 

objekt, vilket medför att endast de tredimensionella aspekterna av kvaternionerna kunde 

användas med de axiomatiserade algebraiska operationerna. Efter nästan hundra års debatt kring 

vilken algebra som var fördelaktig för fysikerna ”vann” vektoralgebran, framtagen av Heaviside 

och Willard Gibbs, över Hamiltons kvaternioner och är idag det vedertagna språket (Katz, A 

history of mathematics, 2009, s. 710). Hamiltons arbete var dock inte förgäves, han spelade en 

viktig roll i utvecklingen av vektoralgebran och dessutom omarbetades hans idéer till logikstudiet 

och det blev i sin tur viktigt i datavetenskap ett sekel senare (Katz, A history of mathematics, 

2009, s. 710). 

Idén om att se vektorer som storheter med både riktning och längd kommer från fysiken. I 

slutet av 1600-talet var idén vedertagen liksom vektoraddition samt multiplikation med reella tal, 

skalärmultiplikation. Matematikerna började använda vektorer först runt sekelskiftet mellan 17–

1800-talet och då för att geometriskt kunna beskriva komplexa tal som punkter eller linjer i 

planet. Det matematiska begreppet utvecklades av matematiker oberoende av varandra men kan 

sägas ha börjat med Wessel 1797 och avslutats med Gauss 1831 (Kleiner, 2007, ss. 86-87). 

Ordet vektor [från latinets ”vectus” som betyder ”att bära” eller ”att transportera”] användes 

först då Hamilton 1845 skiljde på ”vektordelen” och ”skalärdelen” av en kvaternion (även om 

ordet i sig tidigare hade använts i en annan kontext). 1835 undersökte och definierade Hamilton 

de komplexa talen algebraiskt som ordnade par av de reella talen, med de elementära 

operationerna addition och multiplikation, och även skalärmultiplikation. Då Hamilton arbetade 

med detta fann han att paren hade multiplikativa och additiva inverser samt var slutna under 

operationerna. Dessutom var paren kommutativa och de distributiva lagarna gällde för dem. 

Hamilton upptäckte även att det fanns ett nollelement (Kleiner, 2007, ss. 86-87). 

Begrepp för rum med dimensioner större än 3 utvecklades oberoende av Cayley, Hamilton 

och Grassmann (1809–1877) på 1840-talet. Cayley publicerade 1843 sin artikel Chapters of analytic 

geometry of n-dimensions på ämnet (Kleiner, 2007, ss. 86-87). Både Grassmann och Hamilton hade 

en filosofisk utgångspunkt för sina idéer, något som av samtida matematiker ansågs försvaga och 

försvåra teorierna (Crowe, 1967, s. 95). 

Hamilton utvecklade en tredimensionell vektoralgebra inom sin kvaternionteori. Vektorerna 

skrevs som 𝑎𝑖 + 𝑏𝑗 + 𝑐𝑘 där 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ och 𝑖, 𝑗, 𝑘 är kvaternionenheter och kan ses som 

föregångare för tredimensionella euklidiska rum. (Kleiner, 2007, ss. 86-87).  Då dessa vektorer 

multiplicerades med varandra skilde Hamilton på den imaginära och den reella delen av 

multiplikationen. 𝑆, för skalär, fick beteckna den reella delen medan  𝑉, för vektor, stod för den 
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imaginära. Närmare bestämt, för två kvaternionvektorer 𝛼 = 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗 + 𝑧𝑘, 𝛼′ = 𝑥′𝑖 + 𝑦′𝑗 + 𝑧′𝑘 

så gäller att 

𝑆.𝛼𝛼′ = −(𝑥𝑥′ + 𝑦𝑦′ + 𝑧𝑧′) 

𝑉. 𝛼𝛼′ = 𝑖(𝑦𝑧′ − 𝑧𝑦′) + 𝑗(𝑧𝑥′ − 𝑥𝑧′) + 𝑘(𝑥𝑦′ − 𝑦𝑥′). 

Och det är då uppenbart, att dessa motsvarar vår skalärprodukt10 respektive kryssprodukt11 

(Crowe, 1967, s. 32). 

Grassmann gav 1844 ut sin bok Die Lineale Ausdehnungslehre, ein neuer Zweig der Mathematik och 

arbetade med en algebra över abstrakta element som han kunde addera, multiplicera med 

varandra och skalärer. (Robertson & O'Connor, MacTutor History of Mathematics archive, u.d.). 

Redan 1853 kommenterade Hamilton hur hans skalär- och vektorprodukter liknade 

Grassmanns vektormultiplikationer, som den senare kallade för linjär produkt eller inre produkt 

respektive geometrisk produkt eller yttre produkt (Crowe, 1967, s. 86). 

Det första publicerade materialet av vår moderna skalärprodukt kom från Grassmann under 

namnet inre/linjär produkt. Grassmann förklarade detta som att produkten av två sträckor kunde 

representeras med en aritmetisk produkt av en rätvinklig projektion med sträckan den 

projicerades på (Crowe, 1967, s. 70). 

Grassmanns geometriska/yttre produkt är i det närmaste vår moderna kryssprodukt, med 

skillnaden att den geometriska produkten är applicerbar på oändliga dimensioner. Grassmann 

bevisade inte detta för oändligheten men undersökte för varje ny ordning om reglerna stämde 

och drog därefter slutsatsen att det inte fanns några dimensionella begränsningar. Den yttre 

produkten beräknar arean (eller volymen) av två enheter och utifrån dessa enheter skapas en 

högre dimension än den tidigare. Exempelvis blir den yttre produkten av två vektorer en vektor 

med samma längd som det numeriska värdet av arean, vilket skapar ett rum, se bild 1. 

 

Bild 1 

Modernt skulle detta beskrivas med hjälp av baselement 𝑒1, 𝑒2 , … , 𝑒𝑛 , och då vi låter 𝑥, 𝑦, 𝑧 anta 

vilka värden som helst av 𝑛 så får vi 

𝑒𝑥𝑒𝑦 = −𝑒𝑦𝑒𝑥  

                                                 
10 Skalärprodukten mellan två element ska uppfylla 〈𝑡𝑥+ 𝑥′,𝑦〉 = 𝑡〈𝑥, 𝑦〉 + 〈𝑥′, 𝑦〉 för vektorer 𝑥, 𝑥′ och 𝑦 och tal 𝑡 
samt vara symmetrisk eller hermiteskt symmetrisk. Nationalencyklopedin, skalärprodukt 
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skalärprodukt (hämtad 2017-05-17) 
11 Kryssprodukten definieras för två vektorer 𝑢 = (𝑢1 ,𝑢2 ,𝑢3) och 𝑣 = (𝑣1 , 𝑣2 , 𝑣3) som 𝑢×𝑣 = (𝑢2𝑣3 −
𝑢3𝑣2 , 𝑢3𝑣1−𝑢1𝑣3 , 𝑢1𝑣2 −𝑢2𝑣1) Nationalencyklopedin, vektorprodukt 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vektorprodukt (hämtad 2017-05-17) 
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𝑒𝑥𝑒𝑥 = 𝑒𝑦𝑒𝑦 = 0 

𝑒𝑥(𝑒𝑦 + 𝑒𝑧) = 𝑒𝑥𝑒𝑦 + 𝑒𝑥𝑒𝑧          
(Crowe, 1967, ss. 69, 72). 

Grassmanns arbete syftade på att skapa en koordinatfri algebra för 𝑛-dimensionella rum och 

med dessa idéer utvecklade han även teorier om delrum, oberoende, baser, linjära 

transformationer och spann för att nämna hans största upptäckter (Kleiner, 2007, ss. 87-88). Han 

arbetade inte bara med vad vi idag kallar vektorrum, utan även algebror då han definierade 

multiplikation av elementen. Idag kallar vi detta för Grassmannalgebror (Robertson & O'Connor, 

MacTutor History of Mathematics archive, u.d.). 

Grassmanns arbete fick inte något stort genomslag, men han inspirerade den italienska 

matematikern Giuseppe Peano (1858–1932) till hans verk Calcolo Geometrico (1888) där han i det 

sista kapitlet gav en axiomatisk definition om vektorrum för de reella talen vilken i princip är 

densamma definition vi använder idag (Kleiner, 2007, ss. 87-88). Hamiltons notationer användes 

flitigt mellan 1840–1870-talet men efter 1870-talet började Grassmanns system sprida sig, vilket 

hade att göra med Peano (Moore, 1995, s. 265). Ur både Hamiltons liksom Grassmanns idéer kan 

man härleda den moderna vektoranalysen, och det var även ur båda systemen vektoranalysen 

”föddes”. Olika matematiker använde sig av de olika systemen och varken Hamiltons eller 

Grassmans renodlade idéer lever vidare idag utan utvecklades jämsides och beblandades till den 

notation som idag används för vektoranalys (Crowe, 1967, ss. 96. 112,124) 

Mellan 1887–1895 publicerade Peano ett flertal artiklar och böcker där han definierade många 

av de idéer som hör samman med den linjära algebran, bland annat dimension och linjära 

avbildningar, samt bevisade en stor del av dessa (Kleiner, 2007, ss. 87-88). Under sina verksamma 

år använde sig Peano tre olika begreppsidéer och det var hans axiomatisering av sina linjära 

system, som i princip är vårt moderna vektorrum över de reella talen, som blev det viktigaste av 

dessa (Moore, 1995, s. 265).  

Dessa begreppsbilder innefattade även tre olika idéer kring vektorer. 1877 behandlade Peano 

vektorer som 𝑛-tupler med vilka man kunde skalärmultiplicera och addera. Peano benämnde inte 

dessa som vektorer men med ett modernt synsätt är dessa otvetydigt vektorer. Den andra 

notationen kom 1888 då Peano istället tolkade en vektor geometriskt som skillnaden mellan två 

punkter, alltså som ett linjesegment. Från 1898 behandlade Peano inte längre vektorer som enbart 

geometriska utan tog en ny angreppspunkt och axiomatiserade istället geometrin med hjälp av 

vektorer (Moore, 1995, s. 265) 

Peano definierade dimensionen av ett vektorrum, något han kallade linjära system, som det 

största antalet linjärt oberoende element och visade att varje mängd bestående av 𝑛 stycken 

oberoende element spänner upp ett 𝑛-dimensionellt rum. Några exempel Peano gav på 

vektorrum var de komplexa talen, vektorer i planet eller rummet, med flera. Han påpekade också 
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att dessa inte nödvändigtvis var ändligdimensionella. Därefter gav Peano 14 axiom för dessa 

linjära system (Kleiner, 2007, ss. 87-88). 

Peano definierade vektoraddition liksom skalärmultiplikation, där han kommenterade att 

additionen var kommutativ och distributiv medan skalärmultiplikationen var distributiv sett till 

båda variabler, eller att om  

𝑎 = [𝑎1, … , 𝑎𝑛], 𝑏 = [𝑏1, … , 𝑏𝑛], 𝑘 ∈ ℝ 

så gäller 

𝑎 + 𝑏 = [𝑎1 + 𝑏1, … , 𝑎𝑛 + 𝑏𝑛]     

𝑘𝑎 = [𝑘𝑎1, … , 𝑘𝑎𝑛]                    
 

Peano definierade nollelementet i ett vektorrum som sådant att om 𝑎 är en vektor enligt ovan 

och 𝑘 ∈ ℤ+ så gäller 

𝑘𝑎 = 0 ⟺ 𝑢 = 0              

𝑎 − 𝑏 = 𝑎 + (−𝑏)     

𝑎 − 𝑎 = 0 = 𝑎 + 0     

(Kleiner, 2007, ss. 87-88) 

Peano introducerade en inre produkt, 𝑎|𝑏, som besitter egenskaperna  

𝑎|𝑏 = 𝑏|𝑎

𝑎|(𝑏 + 𝑐) = (𝑎|𝑏) + (𝑎|𝑐)

𝑘(𝑎|𝑏) = (𝑘𝑎)|𝑏

 

(Moore, 1995, s. 267) 

Peano beskrev också mängdoperationer med de moderna notationerna ∪, ∩ och ∈ för union, 

snitt och ingående element, respektive (Robertson & O'Connor, MacTutor History of 

Mathematics Archive, u.d.). 

Peano diskuterade dessa axiom i slutet av en bok som enbart skulle tilltala de som redan var 

intresserade av Grassmanns notationer (Moore, 1995, s. 266). Därför är det föga förvånande att 

hans axiom inte fick genomslag direkt. Det var dessutom inte vedertaget att arbeta axiomatiskt 

och det har även diskuterats huruvida Peanos arbete hade en alltför stark koppling till geometrin. 

Oavsett vilket var det Peano som band samman de många fragment som arbetats fram sedan 

man började lösa linjära ekvationssystem och gjorde dessa till en hel teori (Kleiner, 2007, ss. 87-

88). 

2.5 Axiomatiseringen 

Trots att den axiomatiska metoden var vedertagen under början av 1900-talet lades grunderna 

tidigare, och användes (relativt) flitigt under de sista 20 åren av 1800-talet. Peanos axiom är bara 

ett av dessa exempel. 1918 gav Weyl (1885–1955) ut sin bok Raum, Zeit, Materie där han arbetade 

med allmän relativitet och axiomatiserade ändligt-dimensionella reella vektorrum, tillsynes 
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oberoende av Peanos arbeten, och liksom Peano var Weyl inte riktigt framme vid den moderna 

definitionen av vektorrum (Kleiner, 2007, s. 88). Weyl arbetade utifrån vektorer som både kunde 

ses geometriskt men även som koordinater, 𝑛-tupler och påpekade att dessa borde ses som en 

första ordningens tensor (Moore, 1995, s. 276). 

Begreppet vektorrum ”återupptäcktes” av både funktionsanalytiker som Banach (1892–1945), 

Hahn (1879–1934) och Wiener (1894–1964) men även, oberoende av funktionsanalysen, av 

ringteoretikern Dedekind (1831–1916). Inom funktionsanalysen skedde arbetet som ledde fram 

till normerade vektorrum inom både algebraiska liksom topologiska studier (Moore, 1995, s. 277). 

Wiener introducerade 1920 ett så kallat vektorsystem, (𝑉𝑒), som en mängd 𝐾 av punkter och 

en mängd 𝜎 bestående av vektorer med operationerna ⨁ (vektoraddition), ⨀ 

(skalärmultiplikation för positiva, reella tal) och ‖‖ (norm) vilka uppfyllde 14 axiom som i princip 

definierade ett normerat vektorrum, dock utan att omnämna fullständighet. Han sammanförde 

också vektorer och punkter på ett sätt som tidigare inte hade gjorts genom att säga att två punkter 

𝐴 och 𝐵 i 𝐾 bestämmer en vektor 𝐴𝐵 i 𝜎. Därefter sa Wiener bland annat att för något 𝐴 i 𝐾 och 

något 𝛼 i 𝜎 så finns det något 𝐵 i 𝐾 så att 𝐴𝐵 = 𝛼 (Moore, 1995, s. 279). 

Wieners 𝑉𝑒 hade vissa brister, exempelvis genom att inte förklara att ⨁ var både kommutativ, 

associativ och hade ett nollelement. Inte heller insåg Wiener att operationen ⨀ över en vektor 

och ett tal kunde gälla för något annat än för positiva reella tal, något både Weyl, Banach och 

Hahn gjorde då de definierade ⨀ över alla reella tal. Wiener undersökte inte inversen av sin 

vektoraddition. Det Wiener dock uppmärksammade var att hans norm ‖𝐴𝐵‖ mellan två punkter 

𝐴,𝐵 gjorde hans 𝑉𝑒 till ett metriskt rum och han gav även exempel på 𝑛-dimensionella rum 

såsom euklidiska rum, Hilbertrum m.m (Moore, 1995, s. 279).  

Hans Hahn utarbetade 1922 begreppet normerat vektorrum, något han kallade linjärt rum. 

Hahn arbetade enbart med specifika normerade vektorrum utan att generalisera resultaten. Hahn 

publicerade 1927 sin andra artikel om normerade vektorrum där han nämnde Banachs, 

oberoende av Hahns, upptäckt av dessa vektorrum. Hahn arbetade här med linjära 

ekvationssystem i sagda vektorrum (Moore, 1995, s. 277). 

Banach arbetade i sin doktorsavhandling (1920, publicerad 1922) med en abstrakt 

axiomatisering och med tillämpningar i analysen som utmynnade i undersökningar av normerade 

vektorrum, särskilt fullständiga vektorrum, så kallade Banachrum, över de reella talen. I 

avhandlingen presenterade han, på ett mycket modernt sätt, tretton axiom för vektorrummet. 

Banach citerade Grassmann, använde sig av kvaternioner, hyperkomplexa talsystem och även 

”vanliga” vektorer. Efter dessa tretton axiom redogjorde han axiom för normer respektive axiom 

för konvergensen av alla så kallade Cauchyföljder (Moore, 1995, s. 280). 

I sin andra bok, Théorie des opérations linéaires (1932), som handlade om linjära funktioner på 

vektorrum utrustade med vissa strukturer, behandlade Banach inte bara normerade vektorrum 
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utan även reella vektorrum. Han visade även att varje vektorrum har en bas och att två baser 

kommer att ha samma kardinalitet. Detta var tillsynes första gången någon behandlade reella 

vektorrum som ett ”eget” ämne, där även oändligdimensionella rum accepterades. Banachs arbete 

fick större genomslag än tidigare matematikers upptäckter (Moore, 1995, s. 283). 

För att beskriva utvecklingen av det axiomatiska systemet citerar Moore ett stycke ur artikeln 

History of Abstract Algebra: Origin, Rise, and Decline of a Movement som publicerades i American 

Mathematical Heritage: Algebra and Applied Mathematics (1981) vilket sätter fingret på frågan 

The formal definition of a vector space by axioms and not by 𝑛-tuples […] could have been 

introduced and understood by Grassmann in 1842, but was introduced by Peano in 1888, but it 

was not introduced and effectively advertised before Weyl (1918) and Banach (1922) […] In the 

conceptual parts of mathematicians, it is not the discovery but the very courage and conviction of 

importance that plays a central role. 

   Saunders Mac Lane, (Moore, 1995, s. 297) 

Det var alltså inte att kunskapen om området saknades innan det blev allmänt erkänt att arbeta 

med vektorrum, utan att det krävdes genomslagskraft som först fanns hos Weyl och Banach. 

Hilbertrum behandlades inte axiomatiskt förrän von Neumann (1903–1957) 1927 (cirka fem 

år efter Banach, Hahn och Wiener) gav rummet fem axiom och definierade det som ett ”linjärt 

rum” (komplext vektorrum) med ”hermitisk bilinjär form” (komplex inre produkt) som utgjorde 

ett metriskt rum som uppfyllde vissa antaganden, bland annat fullständighet och ändlig-

dimensionalitet. 1935 visade von Neumann och Camille Jordan att för normen av två vektorer 𝑥 

och 𝑦 gäller 

‖𝑥 + 𝑦‖2 + ‖𝑥 − 𝑦‖2 = 2(‖𝑥‖2 + ‖𝑦‖2) 

som är en slags allmän parallellogramlag (Moore, 1995, ss. 286-287). 

Dedekinds sammanfogade linjära former och sitt arbete om talteori och skapade ur detta 

kroppar 𝛺 bestående av linjära kombinationer av 𝑛 stycken linjärt oberoende element med 

rationella koefficienter. 𝛺 skulle idag kallas ett 𝑛-dimensionellt vektorrum över de rationella talen, 

men då fanns inte sådana allmänna koncept. Dedekind presenterade även en ändlig modul, 𝑀, av 

de linjära kombinationerna av 𝑛 stycken algebraiska tal med heltalskoefficienter, vilket han 

kallade en bas för 𝑀. Dedekind tillät dock linjärt beroende baser, något som skapade förvirring 

då den moderna definitionen enbart tillåter linjärt oberoende baser (Moore, 1995, s. 288).  

Emmy Noether (1882–1935) använde Dedekinds arbete då hon undersökte algebraisk talteori 

och formulerade en allmän definition av en modul över en ring 1920. Noether använde också sin 

teori över moduler för att beskriva en bas, inte som Dedekind gjorde med utvidgningen av en 

algebraisk kropp, utan genom att skapa en allmän teori om ideal över ringar. Noether kallade 

linjära former det enklaste exemplet på en modul (Moore, 1995, ss. 290-291). 
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1921 publicerade Noether sin artikel Idealteorie in Ringbereichen där hon introducerade dessa 

moduler och såg vektorrum som specialfall av modulerna. Detta tog van der Waerden tillvara på i 

sin Moderne Algebra (1930) där han under kapitlet Lineare algebra (troligtvis första gången begreppet 

användes i vår moderna mening) definierade moduler över ringar (linjära avbildningar), som inte 

nödvändigtvis var kommutativa, och därefter definierade ett vektorrum (Kleiner, 2007, s. 88). 

Det var alltså i början av 1930-talet som den samlade framställningen av linjär algebra först 

nådde en bred, internationell publik. Van der Waerden hade dock inte behandlat vektorrum som 

tillhörande teorin över kroppar (Moore, 1995, s. 294). 

Linjär algebra tog större och större plats för varje utgåva i van der Waerdens bok, först genom 

sektionen ”vektorrum och hyperkomplexa system” under kapitlet om ringar och kroppar. Senare, 

då han utökade sektionen, tillägnades linjär algebra ett eget kapitel och fick en mycket central del 

av hans verk, ett verk som spelade en viktig roll för att göra begreppet vektorrum centralt och att  

tala om matriser i vektorrumssammanhang (Moore, 1995, s. 294). 

Man kan säga att den linjära algebrans axiomatisering och dess erkännande sträckte sig från 

1875 till 1940 och kan sägas sluta med Birkhoffs (1911–1996) och Mac Lanes (1909–2005) bok A 

survey of Modern Algebra (1941). I boken, influerad av van der Waerden, definierade de ett abstrakt 

vektorrum 𝑉 över en kropp 𝐹 som en mängd 𝑉 med en operation +, en Abelsk grupp som 

uppfyller följande fyra axiom: 

Det finns en skalärmultiplikation så att för varje par 𝑎 och 𝑏 i 𝐹 och varje par 𝑥 och 𝑦 i 𝑉 som 

ger 𝑎𝑥 sådan att 

𝑎(𝑥 + 𝑦) = 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦 (1)

(𝑎 + 𝑏)𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 (2)
(𝑎𝑏)𝑥 = 𝑎(𝑏𝑥) (3)

1𝑥 = 𝑥 (4)

 

 

Och de definierade en bas, som kunde vara oändlig, för vektorrum samt definierade den inre 

produkten axiomatiskt som en reellvärd produkt (𝑥, 𝑦) av två vektorer sådan att för varje vektor 

𝑥, 𝑦, 𝑧 och varje skalär 𝑎 gäller 

(𝑥 + 𝑦, 𝑧) = (𝑥, 𝑧) + (𝑦, 𝑧) (1)
(𝑎𝑥, 𝑦) = 𝑎(𝑥, 𝑦) (2)
(𝑥, 𝑦) = (𝑦, 𝑥) (3)

(𝑥, 𝑥) > 0       (4)

 

De algebraiska och analytiska undersökningarna av vektorrum och moduler fortsatte, och den 

linjära algebran som vi idag känner den var född (Moore, 1995, s. 263).  
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3 Avslutning 

3.1 Sammanfattning 

Determinanter kom först: Leibniz talade om dem i slutet av 1600-talet. De utvecklades sedan 

vidare av olika matematiker, däribland Cramer (Cramers regel), Gauss och Laplace 

(Laplaceutveckling) men Cauchy var den första att tala om determinanter i vår moderna mening. 

Det var dock inte förrän runt 1903 som den axiomatiska behandlingen av determinanter 

uppmärksammades i och med Weierstrass och Kroneckers arbeten. Determinantteorin tappade 

sin forna glans då matristeorin gjorde intåg. 

Arbetet med matriser springer ur lösningar till ekvationssystem samt studierna om kvadratiska 

former. Bland annat arbetade Cauchy med en koefficientmatris till kvadratiska former, men ordet 

matris myntades i dess moderna mening av Sylvester. Cayley vidareutvecklade matristeorin och 

studerade dess algebraiska egenskaper och visade många allmänna resultat för matriser som vi 

använder än idag. Cayleys arbete lade grunden för spektralteorin, som kan ses som en förlängning 

av matristeorin, som i sin tur leddes av (Camille) Jordan, Cauchy, Jacobi, Kronecker och 

Weierstrass. 

Gauss-Jordan-elimineringen kommer ur Gauss triangularisering och optimering av 

astronomiska data, en metod som (Wilhelm) Jordan senare utvecklade till den moderna Gauss-

Jordan-elimineringen, om än i en annorlunda notation än den som används idag. 

Ordet vektor i dess moderna mening användes först av Hamilton 1845 då han arbetade med 

sina kvaternioner. Samtida med Hamilton var Grassmann som också utarbetade en algebra, för 

𝑛-dimensionella rum, vilken under många årtionden inte uppmärksammades förrän Peano i slutet 

av 1800-talet gav ut böcker med denna notation där han band samman de många tidigare 

fragmenten till en begriplig teori. Hamiltons kvaternionalgebra överskuggades senare av 

vektoralgebran som idag är den vedertagna begreppsteorin. 

Begreppet vektorrum kan sägas ha återupptäckts i början av 1900-talet av bland andra Banach, 

Hahn och Dedekind. Noether tog detta vidare och introducerade 1921 moduler där vektorrum 

var ett specialfall av dessa. Van der Waerden vidareutvecklade detta och kallade teorierna för 

linjär algebra, för första gången i modern mening. På 1930-talet spreds den linjära algebran till en 

bredare publik och dess fullständiga axiomatisering och erkännande kom kring 1940 då Birkhoff 

och Mac Lane publicerade en bok där de definierade ett abstrakt vektorrum över en kropp som 

uppfyller fyra axiom. De definierade dessutom en (oändlig) bas samt den inre produkten av två 

vektorer. 
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3.2 Diskussion 

3.2.1 Notation 

Leibniz introducerade en notation där han skrev siffror för att beteckna platshållare i sitt brev till 

l’Hôpital 1693. Detta innebar dubbla index för att förenkla förståelsen för vilken plats vardera 

variabel hade i systemet han ställde upp. Detta fungerade, om än att det kan anses vara otympligt 

då en förvirring enkelt kan uppstå i och med att man måste skilja på siffror och index trots att de 

ser likadana ut. Jordan utvecklade systemet något och bytte ut dessa siffror till bokstäver, men 

även hans notation var problematisk: antalet bokstäver är begränsat. Dessutom försvårar 

bokstäverna att hitta vilken plats som åsyftas i ett specifikt system.  

Gauss undvek dubbla index och använde sig istället av enkla index och klamrar, men detta 

resulterade i krångliga omskrivningar för att beteckna vad vi med modern notation använder en 

platshållare till. 

Den moderna notationen sammanbinder dessa tre idéer genom att ha en konstant med ett 

sifferindex, exempel: 𝑎𝑚𝑛betecknar en plats till en 𝑚×𝑛-matris. 

En annan begreppsbild som är värd att diskutera är den som har sin bakgrund i Hamilton och 

Grassmanns system och som utmynnade i vektoranalysen. Stora likheter men även skillnader 

fanns mellan systemen, vilket tagits upp i uppsatsen. Det som främst skilde dem åt var 

framställningen, medan tankarna bakom var lika, någonting som Hamilton påpekade. Man kan 

fråga sig varför ett system valdes framför det andra av olika matematiker, eller vilket system som 

var överlägset det andra, men det finns inget entydigt svar. Historien kring notationen följer inte 

en rak tidslinje och många faktorer har spelat in, hur välsedda upphovsmännen var, deras 

publikationsmöjligheter, och på 1800-talet; deras fysiska boplats och språkliga kunskaper. 

Hamiltons kvaternioner har inte vidhållit den storslagna status de uppnådde när han först 

upptäckt dem, och motsatt fick Grassmann under sin livstid inte uppleva den ära han och 

Hamilton förtjänat att dela på. Men vi kan idag värdera deras banbrytande idéer, i en något 

annorlunda kontext än den de satte dem till världen, i dess fulla glans. 

3.2.2 Vektorer 

En fråga att ställa sig när man talar om vektorer är huruvida de bör tolkas geometriskt eller 

abstrakt. Historiskt sett kan man se att det skett en gradvis utveckling mot att tolka dessa enbart 

som koordinater. Från grekernas applicerade vektorstorheter i form av hastigheter, till  då Leibniz 

önskade finna ett sätt att symboliskt representera vektorer och vidare till Peanos tre 

begreppsbilder. Han bytte mellan att tolka dem geometriskt för att sedan övergå till de så kallade 

𝑛-tuplerna (koordinater). Därifrån är det framförallt den rena matematiken som vidhål lit den 
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abstrakta synen på vektorer, där man ofta arbetar i rum större än tre dimensioner vilket i princip 

omöjliggör en geometrisk tolkning. 

3.2.3 Historisk ordning och kopplingen till ämneslitteratur 

Mina mycket begränsade undersökningar av kurslitteratur talar för att linjär algebra inte lärs ut i 

samma ordning som ämnets uppkomst. Man börjar ofta med att tala om ekvationssystem men 

förklarar dem i termer av matriser, eller genom vektorer och mängder. Först senare tas 

determinanter upp och då tillhörande matriser. Detta stämmer inte överens med den historiska 

ordningen där linjära ekvationssystem kan sägas vara det första upphovet till den linjära algebran, 

därefter determinanter och senare matriser. 

Linjär algebra i sig är idag ett mycket bredare område än lösningar till ekvationssystem då 

dessa står för en mycket liten del av tillämpningen. Man talar idag mer om determinanter, även 

om det forskningsområdet tappade sin forna glans något när matristeorin gjorde intåg på riktigt. 

Istället för att enbart arbeta med determinanter vävdes teorierna samman och öppnade upp för 

ett bredare spektrum av studier.  

Det var dock med matristeorin som idéerna om bland annat vektorrum m.m. uppstod, och ur 

detta kom senare axiomatiseringen av den linjära algebran. Härifrån lades pusselbitar för andra 

områden inom matematiken, som talteorin, moduler och ringar genom Noether eller som Booles 

omarbetningar av Hamiltons idéer vilka blev viktiga inom datavetenskapen. 

En intressant aspekt av denna bakvända historiska integration skulle vara om den har 

någonting att göra med förståelse och inlärningen för ämnet, alltså om undervisningens ordning 

skulle stämma överens med det historiska händelseförloppet och i vilken mån detta skulle 

påverka studenterna. Detta är någonting som behöver studeras vidare för att kunna dra några 

slutsatser kring en möjlig påverkan. 

Många personer, som tagits upp i uppsatsen, har varit inblandade i utvecklingen av den linjära 

algebran och det har tagit lång tid att skapa och konkretisera ämnet men vi har mycket att tacka 

dem för i modern tid. Linjär algebra används inom matematiken på flera områden men även 

andra vetenskaper som ekonomi och fysik. Jag vill avsluta med ett citat som beskriver processen 

att sammanföra matematiken till ett helt ämne, något den linjära algebran har varit, och är än 

idag, en del av. 

Time was when all the parts of the subject were dissevered, when algebra, geometry, and 

arithmetic either lived apart or kept up cold relations of acquaintance confined to occasional calls 

upon one another; but that is now at an end; they are drawn together and are constantly becoming 

more and more intimately related and connected by a thousand fresh ties, and we may confidently 

look forward to a time when they shall form but one body with one soul. 

    J. J. Sylvester,  
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Presidential Address to British Association, 

1869 (MacTutor History of Mathematics 

archive, u.d.)  
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