
1. Gruppearbeid A i 3F

Oppgave 1. Bevis følgende resultat.

Korollar 5. La G = (G, ∗) være en gruppe. For all a, b ∈ G, s̊a er

(ab)−1 = b−1a−1.

Fasit (en mulighet for et bevis).

Proof. Vi har vist at inversen til et element i en gruppe er entydig
bestemt. La x = b−1a−1. Da gir direkte regning, at

x(ab) = e = (ab)x

og x er en invers av ab. Som sagt, siden inversen er entydig, s̊a er
(ab)−1 = b−1a−1. �

Oppgave 3. La

Z4 = {0, 1, 2, 3}, alle heltallene modulo 4 under addisjon,

Z5 \ {0} = {1, 2, 3, 4}, alle heltallene som ikke er multiplum av
5 modulo 5 under multiplikasjon,

og

U4 = {1, i,−1,−i}, under multiplikasjon.

Hvilke av disse gruppene er isomorfe, og n̊ar de er isomorfe, finn en
isomorfi?

Fasit. Alle gruppene er isomorfe. Definer ϕ : Z4 → Z5\{0} og ψ : Z4 →
U4 ved at

ϕ(0) = 1, ψ(0) = 1

ϕ(1) = 2, ψ(1) = i

ϕ(2) = 4, ψ(2) = −1

ϕ(3) = 3, ψ(3) = −i

Oppgave 4. La U4 = {1, i,−1,−i} under multiplikasjon, og la U2 =
{1,−1} under multiplikasjon. Definer ϕ : U4 → U2 ved at ϕ(σ) = σ2.
Avgjør om ϕ er en gruppehomomorfi eller ikke.
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Fasit. Det er klart at ϕ er en funksjon fra U4 til U2, da den til ethvert
element i U4 tilordner et entydig element i U2. La x og y være i C. Da
er

ϕ(xy) = (xy)2

= (xy)(xy)

= x(yx)y

siden yx = xy for all kompleks tall x og y

= x(xy)y

= (xx)(yy)

= x2y2

= ϕ(x)ϕ(y)

Dette viser at ϕ : U4 → U2 er en gruppehomomorfi.

Utfordring: Oppgave 5. Gitt en gruppe G = (G, ∗), definer ϕ : G→
G ved at ϕ(g) = g−1 for all g i G. Avgjør n̊ar ϕ er en gruppehomomorfi.

Fasit. Det er klart at ϕ definerer en funksjon fra G til G. Vi må ha
at for alle g1 og g2 i G s̊a er

ϕ(g1g2) = ϕ(g1)ϕ(g2).

Dette gir

ϕ(g1g2) = (g1g2)
−1

= (g2)
−1(g1)

−1

og at

ϕ(g1)ϕ(g2) = (g1)
−1(g2)

−1

Ved å overbevise seg om at hvis g varierer over alle elementene i G, s̊a
vil g−1 ogs̊a variere over alle elementene i G. Derfor følger av det over
at gg′ = g′g for alle elementer g, g′ i G, dvs. at G er abelsk. Dermed
har vi vist, at hvis ϕ er en gruppehomomorfi, s̊a er G en abelsk gruppe.
Alternativt, ta inversen av elementene i likheten

(g2)
−1(g1)

−1 = (g1)
−1(g2)

−1,

f̊ar vi det samme.
Motsatt, hvis G er en abelsk gruppe, s̊a er

ϕ(g1g2) = (g1g2)
−1

= (g2)
−1(g1)

−1



3

siden G er abelsk er dette lik

= (g1)
−1(g2)

−1

= ϕ(g1)ϕ(g2)

Dermed er ϕ en homomorfi av grupper.

N̊ar dere har f̊att tilsendt fasiten. Sammenlikn fasiten med svarene
dere har kommet fram til. Formuler minst et spørsmål knyttet til opp-
gavene, og velg en person som fremfører dette spørsm̊alet p̊a vegne av
gruppa.

2. Gruppearbeid 3B

Oppgave 6.

(a) La Z4 = {0, 1, 2, 3} være gruppen av alle heltallene modulo 4 under
addisjon. Finn de sykliske undergruppene generert av 1 og 2.

(b) La U4 = {1, i,−1,−i} under multiplikasjon. Vis at H = {1,−1}
er en undergruppe.

(c) La
G = {A ∈M2(R) | det(A) 6= 0}

være gruppen av alle inverterbare 2×2-matriser under matrisemul-
tiplikasjon. Vis at

H = {A ∈M2(R) | det(A) = 1}
er en undergruppe av G. Er det mulig å beskrive alle undergrup-
pene av G?

(d) La U = {eiθ | θ ∈ R}. Kan U = 〈eiθ0〉 for en θ0 i R?

Oppgave 7. Gitt en endelig gruppe G, s̊a er det kun et endelig antall
undergruppe av G. Generelt: Kan en finne alle undergrupper av G?
Vet alltid at {e} og G er undergrupper av G. For Z2 finnes ingen andre.
For G = Z har vi

〈1〉, 〈2〉, 〈3〉, . . . , 〈n〉, . . . .
Finnes det andre?


