
Matematisk induksjon

1 Innledning
Dette er et nytt forsøk på å forklare induksjon. Strategien min i forelesning var å prøve
å unngå å få det til å se ut som magi, ved å forklare prinsippet fort ved hjelp av
en analogi (stigeklatringen), så skrive opp en bruksanvisning. Deretter, massevis av
eksempler, både av den typen studenter blir bedt om å regne på, men også andre, for å
vise at induksjonsprinsippet kan brukes til å vise veldig mye forskjellig.
Noe av den framgangsmåten skal jeg gjenta her: Jeg vil prøve å få fram at det ikke er

magi, men så skal jeg prøve meg på litt andre vinklinger også.
Dette notatet er strukturert slik: Først en forklaring som minner om stigeforklaringen,

men kanskje bedre: Dominobrikker. Den forklarer prinsippet, før vi gjør det litt mer
formelt og allmenngyldig. Deretter prøver jeg å beskrive strukturen i et induksjonsbevis,
før jeg til slutt gir hint til to av oppgavene fra øving 5. Dersom du ikke forstår hvorfor
induksjon er en nødvendig teknikk, er det en motivasjon1 av nettopp det helt bakerst.
Som enhver annen matematisk tekst bør denne leses med papir og blyant tilgjengelig.
Takk til OleB og Sklirg som har lest gjennom og gitt tilbakemeldinger.

2 Dominobrikker
Anta at du har en lang, lang rekke av dominobrikker satt opp på høykant, og nær nok,
altså det alle bruker dominobrikker til, ikke det de først var tiltenkt. Dersom

1. Du greier å velte den første brikken, og

2. Hver gang en brikke velter, vil den også velte den neste

så vil alle brikkene velte. Dette har absolutt alle gjort, logikken er ganske grei:
Hvis du greier å velte den første, så vil den (ved punkt 2) greie å velte den andre.

Den andre vil da velte den tredje, og så velter den tredje den fjerde, etc. Dersom det var
uendelig mange dominobrikker2, ville det veltet videre i all evighet.

1Det er det vi matematikere kaller et eksempel som skal gjøre det klart at vi trenger et eller annet
konsept eller resultat.

2Noe det så klart ikke er, men så regner vi heller aldri med uendelige tall, så det går bra.
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La oss nå oversette dette til påstandsspråket vi startet semesteret med. Nå skal vi si
akkurat det samme som over, bare litt mer tungvint. La S(n) være påstanden ”Brikke
nummer n velter.” Listen over blir da:

1. S(1), og

2. S(k)⇒ S(k + 1)

Mye kortere, men vi sier akkurat det samme. Men, legg merke til at logikken over
holder akkurat like bra! Den var ikke avhengig av at det var dominobrikker. Det hadde
fungert akkurat like godt med bokhyller3 eller summeformelen over.

3 Induksjonsprinsippet og teknikker
Teorem 1. La S(n) være en åpen påstand som avhenger av et positivt tall n. Dersom
de to følgende punktene er oppfylt, er S(n) sann for alle n ≥ n0.

1. S(n0) er sann, og

2. Hvis S(k) er sann, så er S(k + 1) sann.

Vanligvis er n0 = 0 eller 1, men det hender også at det er andre tall som utgjør
basistilfellet.
Når vi bruker induksjon, går det vanligvis etter denne oppskriften:

0. Finn ut hvilken påstand du skal bevise!

1. Vis at det stemmer for det første tilfellet. Vanligvis er det som sagt for 0 eller 1

2. Anta at det stemmer for tilfelle k, og skriv opp hva det vil si. Dette kalles induk-
sjonshypotesen.

3. Skriv opp hva du vil bevise i tilfellet k + 1. Hvis det involverer en (u)likhet, som
det som regel gjør i MA0301: Begynn med å kna på venstre side helt til venstre
side fra k-tilfellet dukker opp. Bruk induksjonshypotesten, altså bytt ut VS for k
med HS for k. Kna videre på det uttrykket du nå har fått, slik at det til slutt ser
ut som det du ville komme fram til. Det er også som regel lov til å kna på det du
ville fram til, slik at det ser ut som det du har fått.4

3Se, f.eks. GoldenEye
4Iallfall i praksis, selv om det i teorien kan bli galt.
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4 Hint til oppgaver
Her kommer noen hint til oppgaver fra øving 5. Husk at du også kan be stud.ass.-en om
hjelp.

Oppgave. (4.2.11) Definert en følge av heltall a0, a1, a2, . . . ved

1. a0 = 1, a1 = 1, a2 = 1 og

2. For n ≥ 3, an = an−1 + an−3.

Vis at an+2 ≥
(√

2
)n

for alle n ≥ 0.

Begynn med å få en følelse av hvordan a-ene ser ut: a0 = 1, a1 = 1, a2 = 1, a3 =
a2 + a0 = 2, a4 = a3 + a1 = 3, a5 = 4, a6 = 6, . . .. Regn ut følgen selv også, og fortsett et
par verdier videre for å sjekke at du forstår hvordan den er regnet ut.
Så sjekker vi om påstanden, nemlig S(n) : an+2 ≥

(√
2
)n

holder i starten. Vi tester

først med 0, fordi det skal holde for alle n ≥ 0. Vi har a0+2 = a2 = 1, og
(√

2
)0

= 1, så
den er grei. I tillegg må du sjekke at det stemmer for 1 og 2 også.
Vi følger lista over, og antar at

S(k) : ak+2 ≥
(√

2
)k

er sann

og at det er sant for alle tallene fra 0 til k.
Betrakt så S(k + 1) : ak+3 ≥

(√
2
)k+1

. Det er dette vi vil vise at er sant, så vi må
begynne med venstre side alene, og vise at den venstre er mindre enn den høyre.

1. Skriv ak+3 som en sum av to tidligere a-er ved hjelp av definisjonen i oppgaven.
Da får du to ledd, og for dem gjelder allerede ulikheten, på grunn av induksjons-
antagelsen.

2. Bytt ut de to a-leddene med (
√

2)k og (
√

2)k−2 ved hjelp av induksjonsantagelsen.
Husk at du må bruke et ulikhetstegn i den overgangen. Nå må vi bare vise at
summen av dem er større enn

(√
2
)k+1

.

3. De har en felles faktor, nemlig (
√

2)k−2. Trekk ut den felles faktoren, og da får du
en faktor som er

(
(
√

2)2 + 1
)
. Dersom denne faktoren er større enn (

√
2)3, så er vi

ferdige. Det kan man ganske enkelt sjekke ved å regne ut.

Oppgave. (4.2.13) (La Fn være det n-te Fibonacci-tallet.) Vis at for alle positive heltall
n, så er

n∑
i=1

Fi−1

2i
= 1− Fn+2

2n
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Tenk gjennom hva vi skal bevise her. Det er egentlig veldig klassisk, en sum skal være
lik et fast uttrykk.
Vi sjekker først for n = 1. Da trenger vi F0 = 0, og får bare at venstre side er 0. Høyre

side er også grei å sjekke. Vi vet at F3 = 2, så vi må da regne ut 1− 2
2 , som er 0.

Anta nå at påstanden stemmer for k, nemlig at ∑k
i=1

Fi−1
2i = 1− Fk+2

2k . Så må vi vise at
det impliserer at det stemmer for k + 1, vi vil altså ha uttrykket ∑k+1

i=1
Fi−1

2i = 1− Fk+3
2k+1 .

Husk at Fk+3 = Fk+2 + Fk+1 = Fk+1 + Fk + Fk+1.

1. Skriv ut summen på venstre side. Når du skriver det siste leddet litt for seg, blir
de første leddene akkurat det vi kjenner fra induksjonshypotesen, så vi kan bytte
dem ut med antagelsen. Da får vi

k+1∑
i=1

Fi−1

2i
= 1− Fk+2

2k
+ Fk

2k+1 = 1 + −Fk+2

2k
+ Fk

2k+1 .

I den siste likheten har jeg flyttet minustegnet inn i brøken for å slippe å måtte
tenke mer på fortegnet. Første gang jeg regnet gjennom denne, fomlet jeg nemlig
med det.

2. Skriv de to brøkene på felles brøkstrek.

3. Skriv Fk+2 som summen av de to forrige.

4. Observer at du får det negative av påminnelsen over for Fk+3.

5 Peptalk
Note! Dette er teknisk krevende oppgaver, og det var meningen at man skulle trene på
alle de andre oppgavene før man startet på disse. Jeg forstår veldig godt at mange er
frustrerte, og det er meningen å være litt frustrert midt i et kurs. Det er da man blir
utsatt for den verste motbakken – men den eneste måten å lære matematikk på, er å
brette opp ermene, og jobbe på. Bruk øvingstimene, kontortiden til foreleser og pausene
aktivt. Blir det for stort trykk på øvingstimene setter vi inn flere stud.ass.-er, blir det
for mange på kontortida, utvider jeg.
(Men, husk å komme forberedt til øvingstimen. Regn gjennom alt du kan, sånn at du

har spørsmålene klare. Da får du utnyttet timen mye bedre. Vi prøver å legge opp til at
alle skal få så mye hjelp de vil, men det eneste man ikke får, er læring uten altfor mye
egeninnsats. Det høres fryktelig arrogant ut, men er dessverre sant.)

6 Motivasjon
Vi bruker standardeksemplet, nemlig å vise at

1 + 2 + 3 + · · ·+ n =
n∑

i=1
i = n(n + 1)

2 . (1)
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Eksempelet er enkelt, men det er valgt bevisst for å få fram prinsippet, framfor å
bruke all tid på regning.
Vi kan bare bruke formelen dersom vi kan være overbevist om at den faktisk er sann,

og i matematikken kalles en slik overbevisning et bevis.
(Jeg forutsetter at du har rukket å bli vant med Σ-notasjonen nå. Hvis du ikke har

det, tenk på for-løkker, der du legger sammen tall.)
Hvordan kan vi bevise den påstanden for alle heltall n? La oss starte med 1: På venstre

side får vi bare 1, og på høyre side får vi 1·(1+1)
2 = 1, så det stemmer.

For 2 VS: 1 + 2 = 3, HS: 2·(2+1)
2 = 6

2 = 3, stemmer.

For 3 VS: 1+2+3 = 6, HS: 3·(3+1)
2 = 12

2 = 6, stemmer, og på dette tidspunktet begynner
de fleste å bli litt lei. Men, vi har fortsatt bare vist den for n = 1, 2, 3. Vi har ingen
garanti for at det stemmer for n = 723, eller n = 723100, eller det som verre er.
Skal vi fortsette på denne måten, er det bare å stå på ...

(...)

For 1037 VS: (hold pusten) 1 + 2 + 3 + . . . + 1036 + 1037 = 538203. Noen som gidder
å taste inn alle de tallene på en kalkulator? I think not. Får du lov til å ha med
yndlingsprogrammeringsspråket ditt på eksamen? Nope. Dessuten kan en for-
løkke i prinsippet ta lang tid, så vi har lyst til å gjøre det mer effektivt. Uansett,
vi har bare kommet oss til 1037, på tide å ta 1038.

For 1038 Søren heller, dette gidder vi ikke. Vi har lyst til å bruke det vi vet om den
forrige, for denne summen må jo bare være den forrige, pluss 1037, sant? Ergo er
venstre side for 1038, 1 + 2 + . . . + 1037 + 1038 = 538203 + 1038, og det er det
samme som vi får om vi regner ut høyre side. Kort og greit, men vi må likevel
gjøre jobben for 1039. Dette bør føles utilfredsstillende. Det å sjekke formelen for
1039 er essensielt sett det samme som å sjekke formelen for 1038. Vi kommer til
å bruke akkurat samme idé. Kan vi generalisere ideen sånn at vi bare trenger å
gjøre det én gang, i stedet for uendelig mange ganger?
I stedet for å regne ut begge sider, kan vi prøve å se om venstre side er det samme
som 1038·(1038+1)

2 , slik vi ønsker. Vi vet fra før at

1 + 2 + 3 + · · ·+ 1037 = 1037 · (1037 + 1)
2

fordi vi har sjekket at venstre og høyre side er like. Så, kan vi enkelt regne ut at

1 + 2 + 3 + · · ·+ 1037 + 1038 = 1037 + 1 · (1037 + 1 + 1)
2 = 1038 · (1038 + 1)

2 ?

Vel, vi vet at 1 + 2 + · · · + 1037 + 1038 = (1 + 2 + · · · + 1037) + 1038, og at
1 + 2 + · · ·+ 1037 = 1037·(1037+1)

2 , så hvis vi kombinerer dem, får vi at

1 + 2 + 3 + · · ·+ 1037 + 1038 = 1037 · (1037 + 1)
2 + 1038
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og den kan vi regne videre på:

1037 · (1037 + 1)
2 + 1038 = 1037 · (1037 + 1)

2 + 2 · (1037 + 1)
2

= 1037 · (1037 + 1) + 2 · (1037 + 1)
2

= (1037 + 2)(1037 + 1)
2 = (1037 + 1)(1037 + 2)

2

= 1038 · (1038 + 1)
2

og vi fikk det vi ville.
Det var ingenting spesielt med 1037 her, og vi hadde gjort akkurat det samme med
et hvilket som helst annet tall. Så, hvis vi kan gjøre det med et hvilket som helst
tall, hvorfor ikke gjøre det?

For k Anta at vi har gjort den kjedelige jobben over hele veien opp til et tall k, sånn at
vi vet at formelen stemmer for k. Det er bare et spørsmål om ork, ikke om magi.

For k + 1 Nå har vi lyst til å bruke det vi har funnet ut, for å vise det for k + 1. Som
vi husker tar det så lang tid å legge sammen tallene, at vi har lyst til å gjøre noe
annet.
Så, vi vet at 1 + 2 + · · ·+ k = k(k+1)

2 , og vi har lyst til å vise at

1 + 2 + · · ·+ k + (k + 1) = (k + 1)((k + 1) + 1
2 = (k + 1)(k + 2)

2

Først bruker vi det vi vet, så 1 + 2 + · · ·+ k + (k + 1) = (1 + 2 + · · ·+ k) + (k + 1) =
k(k+1)

2 + (k + 1), og så gjør vi det samme som over:

k(k + 1)
2 + (k + 1) = k(k + 1)

2 + 2(k + 1)
2 = k(k + 1) + 2(k + 1)

2

= (k + 2)(k + 1)
2 = (k + 1)(k + 2)

2

som var det vi ville vise, så da stemmer det for k + 1. Er vi ferdige nå?

For k + 2 Nå kommer overraskelsen: Vi er ferdige! For, nå nettopp hadde vi jobbet oss
hele veien opp til k, og da brukte vi det til å vise at det stemte for den neste, k +1.
Nå har vi kommet oss til k + 1, og vi kan bruke akkurat det samme argumentet
for å vise at det stemmer for nettopp den neste.

Fordi det alltid stemmer for den neste, kan vi slå fast at det stemmer for alle.
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