
1. Gruppearbeid i 18F

Oppgave 1. Vis følgende resultat:

Korollar 46. La G og G′ være to grupper. Hvis G har et element av
orden n og G′ ikke har et element av orden n, s̊a er G 6' G′.

Fasit. Anta at G har et element av orden n og G′ ikke har et element
av orden n. Anta at det finnes en isomorfi ϕ : G → G′. Ønsker å vise
at dette gir en selvmotsigelse. La g være et element av orden n i G. Av
Setning 45 s̊a har elementet ϕ(g) orden n, siden ϕ er en-til-en. Dette
er en selvmotsigelse, slik at det kan ikke finnes en isomorfi mellom G
og G′.

Oppgave 1. La G = Z2 × Z4, og la H = 〈(1, 2)〉 ⊆ G.
Vis at G′ = Z2 × Z4/〈(1, 2)〉 ' Z4.
Hint alternativ 1:

(a) Vis at G′ er en abelsk gruppe.
(b) Hva er ordenen til G′?
(c) Hvilke grupper kan G′ være?
(d) Hva er ordenen til elementet (0, 1) +H i G′?

Hint alternativ 2:

(a) Vis at G er generert av (0, 1) +H.
(b) Kan vi definere en homomorfi ϕ : Z→ G′?
(c) Hva er kjernen til ϕ?

Fasit. Vil bruke alternativ 2: La (a, b) + H være et vilk̊arlig element
i G/H. Vi har at

(a, b) + h+H = (a, b) +H

for alle h ∈ H. Spesielt, kan vi velge h = −a(1, 2). Siden

a(1, 2) = (a1, a2) = (a, 2a),

s̊a f̊ar vi at

(a, b) +H = (0, b− 2a) +H.

Dette viser at alle elementene i G/H kan skrives p̊a formen

(0, z) +H = (z0, z1) +H = z((0, 1) +H).

Dette gir at G/H er generert av (0, 1) +H. Definer ϕ : Z→ G/H ved
at

ϕ(z) = z((0, 1) +H)
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for alle z ∈ Z. Vi har at

ϕ(z + z′) = (z + z′)((0, 1) +H)

= (z + z′)(0, 1) +H

= z(0, 1) + z′(0, 1) +H

= (z(0, 1) +H) + (z′(0, 1) +H)

= ϕ(z) + ϕ(z′)

Dette viser at ϕ er en gruppehomomorfi. Siden G/H er generert av
(0, 1) +H, s̊a er ϕ p̊a. Fra Setning 41 f̊ar vi at Z/Kerϕ ' G/H.

Anta at

ϕ(z) = z((0, 1) +H) = (z0, z1) +H = (0, z) +H = (0, 0) +H.

Den siste likheten holder hvis og bare hvis

(0, z) = (0, 0) + h, for et element h ∈ H,
= (0, 0) + a(1, 2), for en a i Z,
= (a, 2a), for en a i Z.

Dette gir at a må være et multiplum av 2, som impliserer at 2a = 0.
Følgelig m̊a z = 0, som er ekvivalent med at z er et multiplum av 4.
Dette viser at Kerϕ = 4Z. Som vi observerte over, har vi at

Z/4Z ' G/H,

dvs. G/H ' Z4.

Oppgave 3. Vis følgende setning:

Setning 43. Enhver faktorgruppe av en syklisk gruppe er syklisk.

Fasit. Anta at G er en syklisk gruppe, dvs. G = 〈a〉 for en a ∈ G. La
H være en undergruppe av G. Ønsker å vise at G/H er syklisk. Husk
at alle sykliske grupper er abelske, og at alle undergrupper av abelske
grupper er normale. Dette gjør at vi kan danne oss faktorgruppen
G/H. Vi p̊ast̊ar at aH genererer G/H. For et element g ∈ G, s̊a finnes
det n ≥ 0 slik at g = an. Dette gir at

gH = anH = (aH)(aH) · · · (aH)︸ ︷︷ ︸
n ganger

,

slik at G/H = 〈aH〉 og G/H er syklisk.

Oppgave 4. Vis følgende setning:

Setning 44. La G være en gruppe med en normal undergruppe H.
Hvis G er abelsk, vis at faktorgruppen G/H er abelsk.
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Fasit. Anta at G er en abelsk gruppe med en undergruppe H. La
aH, bH ∈ G/H. Da er

(aH)(bH) = (ab)H

= (ba)H, siden G er abelsk er ab = ba

= (bH)(aH)

Dette viser at G/H er abelsk.

Oppgave 5: Utfordring. La G være en gruppe med en normal un-
dergruppeH. HvisH ogG/H er abelske grupper, s̊a er ikke nødvendigvis
G en abelsk gruppe. Finn et eksempel p̊a dette.

Fasit. For S3 har vi sett at H = {ρ0, ρ1, ρ2} er en normal undergruppe
av S3. Gruppen S3 er ikke abelsk og av orden 6. Undergruppen H er en
syklisk gruppe av orden 3, slik at den er abelsk. Faktorgruppen G/H
har orden 2, slik at den m̊a være isomorf med Z2. Denne gruppen er
abelsk, slik at dette gir et eksempel hvor H og G/H er abelske grupper
mens G er ikke abelsk.

Fra Oppgave 3 f̊ar vi et annet eksempel.


