
Gruppearbeid

Generelt ved gruppearbeid:

(1) Presentasjon av deltakerne, navn, studieprogram, kull.
(2) Velg en deltaker til å dele “whiteboard”.
(3) Husk å spørre om alle er enige/er med, og husk å si i fra om du ikke

skjønner noe eller har en annen måte å tenke p̊a. I forelesningene
skal vi lære og ikke prestere.

1. Gruppearbeid i 17F

Oppgave 1.

(a) Repeter definisjonen av faktorgrupper G/H.
(b) Hva betyr det at operasjonen i G/H er veldefinert?

Oppgave 2. La SL(2,R) = {A ∈ GL(2,R) | det(A) = 1}.
(a) Vis at SL(2,R) er en normal undergruppe av GL(2,R).
(b) Vis at GL(2,R)/ SL(2,R) ' R \ {0}.
Hint: Kan vi bruke Setning 38 og Setning 41?

Oppgave 3. La D4 = {ρ0, ρ1, ρ2, ρ3, µ1, µ2, δ1, δ2} være alle symme-
triene av et kvadrat, der

ρi = rotasjon mot klokka med 90 · i grader for i = 0, 1, 2, 3,

µ1 = speiling om horisontal symmetrilinje.

µ2 = speiling om verikal symmetrilinje.

δ1 = speiling om nord-vest diagonallinje.

δ2 = speiling om nord-øst diagonallinje.

(a) Vis at H = {ρ0, ρ1, ρ2, ρ3} er en normal undergruppe av D4.
(b) Har D4 en faktorgruppe isomorf med Z2?

Oppgave 4.

Setning 42. La G væer en gruppe med en undergruppe H. Følgene er
ekvivalent:

(a) aha−1 ∈ H for alle a ∈ G og h ∈ H.
(b) bHb−1 = H for alle b ∈ G.
(c) H ⊆ G er en normal undergruppe.

I videoen for forelesninger 12, s̊a viste vi at (a)⇒ (b). Fullfør beviset
for Setning 42 ved å vise at (b) ⇒ (c) og at (c) ⇒ (a).
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Oppgave 5. La G være en gruppe. For a ∈ G definer en funksjon
ia : G→ G ved at

ia(g) = aga−1

for alle g ∈ G. Vis at ia er en automorfi for alle a ∈ G.

Øvingsoppgaver i 17F

Oppgaver fra boka. Seksjon 14: 1, 3, 4 (Ser du ogs̊a hvilke grupper
faktorgruppene er isomorfe med?), 9, 10, 31, 32


