
Generelt ved (digitalt) gruppearbeid:

(1) Presentasjon av deltakerne, navn, studieprogram, kull.
(2) (Velg en deltaker til å dele “whiteboard”, de andre sl̊ar p̊a “Anno-

tate” (“View options”)).

1. Gruppearbeid i 12F

Oppgave 1. La H være en undergruppe av en gruppe G. Definer en
relasjon ∼R p̊a G ved at

a ∼R b⇔ ab−1 ∈ H.

(a) Vis at ∼R er en ekvivalensrelasjon p̊a G.
(b) Finn den tilhørende partisjonen til ekvivalensrelasjonen i (a).

Definisjon. La G være en gruppe, og la H være en undergruppe. For
a ∈ G, s̊a kalles Ha = {ha | h ∈ H} den høyre restklassen til a.

Oppgave 2. La G være en abelsk gruppe, og la H være en under-
gruppe av G. Hva er forholdet mellom de venstre og de høyre restk-
lassene av H i G?

Oppgave 3. La G = S3, og la H = {( ),
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(a) Finn de høyre restklassene til H i G, og sammenlikn de med de
venstre restklassene, som dere fant i Oppgave 1 i 11F.

(b) Gitt to venstre restklasser av H i G, og gitt et element i hver av
disse restklassene, hvor ligger produktet av disse (hvilken restk-
lasse)? Varierer det med valget av elementene fra hver restklasse?

(c) Utfordring: Kan vi lage en gruppestruktur p̊a mengden av de
venstre restklassene av H i G?

Oppgave 4: Utfordring. La H = 4Z være mengden av alle heltall
som er et multiplum av 4, som vi betrakter som en undergruppe av
G = Z. La G′ være mengden av venstre restklasser fra Oppgave 2. For
to restklasser a+ 4Z og b+ 4Z, definer

(a+ 4Z)⊕ (b+ 4Z) = (a+ b) + 4Z.

Blir G′ = (G′,⊕) en gruppe?

Oppgave 5: Utfordring. La H være en undergruppe av en gruppe
G. Anta at venstre og høyre restklasse av et element a i G faller
sammen for alle a i G, dvs. aH = Ha for alle a i G. La G′ være
samlingen av alle de forskjellige venstre (eller høyre) restklassene i G.
Kan vi definere en gruppestruktur p̊a denne samlingen av restklasser?
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Øvingsoppgaver

Oppgave 1. Vi ser p̊a gruppa Sn for en n > 0. Vi definerer

H = {σ ∈ Sn | σ(1) = 1}.
(1) Vis at H er en undergruppe av Sn.
(2) Hva er indeksen til H? Greier du å beskrive de venstre restk-

lassene ved hvordan de virker p̊a {1, 2, · · · , n}?

Oppgave 2. La ϕ : G→ G′ være en gruppehomomorfi. Kjernen til ϕ
er definert som

kerϕ := {g ∈ G | ϕ(g) = e′}
der e′ er identitetselementet i G′.

(a) Vis at kerϕ er en undergruppe av G.
(b) Utfordring: Hva kan du si om sammenhengen mellom høyre og

venstre restklasser til kerϕ?

Oppgave 3. La G være en abelsk gruppe, og la H være mengden av
alle elementer med endelig orden. Dvs,

H = {x ∈ G | ∃n > 0, xn = e}.
(a) Hvis at H er en undergruppe. H kalles torsjonsgruppa til G.
(b) La G = (R×, ·). Finn torsjonsgruppa til G.
(c) Finn restklassene til undergruppa du fant i (b).
(d) Utfordring: Hvis at H ikke nødvendighvis blir en undergruppe

hvis G ikke er abelsk.


