
5. Del

Direkte produkter

Vi kjenner det kartesiske produktet av to mengder X⇥Y . Det består av alle par (x, y) av
elementer x 2 X og y 2 Y . Ordet kartesisk er dannet av egennavnet René Décartes,
en fransk filosof og matematiker som levde fra 1596 til 1650. Han ble født i Frankrike,
virket store deler av sitt liv i Nederland, og døde i Stockholm. Décartes ble hyret som
privatlærer for Dronning Kristina som var regjerende dronning i Sverige i perioden 1632
till 1654 og som oppviste en imponerende interesse for kultur og vitenskap. Imidlertid
pådro Décartes seg en lungebetennelse kort tid etter sin ankomst til Sverige, og han
døde etter et snaut halvt år.

Decartes viktigste arbeid i matematikk heter La Géométrie. Der begynte han å
bruke algebra for å studere geometri, og for å gjøre det innførte han koordinater i planet.
Derfor kalles de vanlige xy-koordinatene ofte for kartesiske koordinater. Sammenhengen
med det kartesiske produktet er selvsagt at punktene i det koordinatiserte planet kan
representeres som par (x, y) der koordinatene x og y er reelle tall, det vil si som punkter
i R2

= R⇥ R.

Det direkte produktet av to grupper
La nå G og H være to grupper. Vi skal innføre en gruppestruktur på det kartesiske

produktet G ⇥ H. Den gode gamle addisjonen av vektorer i R2 — eller for den saks
skyld av vektorer i Rn — er gitt ved komponentvis addisjon, og med det som modell
definerer vi multiplikasjonen i G⇥H ved:

(a, b)(a0, b0) = (ab, a0b0).

Mengden G⇥H utstyrt med denne binære operasjonen kalles1 det direkte produktet av
G og H. Det hører med til teorien å verifisere at denne binære operasjonen oppfyller

1Når man har et direkte produkt, skulle man tro at man også har et indirekte produkt. Men det
har man altså ikke. Adjektivet direkte har som funksjon å skille det direkte produktet, slik vi har
definert det, fra produktet HK av to undergrupper i G. Det er mengden bestående av alle produkter
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de tre kravene til en gruppe. Assosiativitet følger umiddelbart, siden produktet i hver
faktor er assosiativt. Identitetselementet og inversdannelsen beskrives også naturlig nok
komponentvis:

⇤ Identitetselementet: eG⇥H = (eG, eH).

⇤ Inversdannelse: (a, b)�1
= (a�1, b�1

).

Vi overlater til leseren å sjekke at vi på denne måten faktisk har definert et nøytralt
element, og at (a, b)�1 etter denne definisjonen faktisk er en invers til (a, b); det er to
rett-frem-etter-nesen-verifikasjoner. Vi har også følgende lemma som er like rett frem
etter nesten å bevise:

Setning �.� Dersom G og H er to abelske grupper, så er G⇥H abelsk.

Dersom de to gruppene G og H begge er endelige, så er G⇥H selvsagt også endelig,
og ordenen til produktet er lik produktet av ordnene: |G⇥H| = |G||H|.

Setning �.� Dersom G og H begge er endelige, så er det dirkete produktet G ⇥ H
endelig og |G⇥H| = |G||H|.

Det direkte produktet av flere grupper
Det er lett å generalisere denne definisjonen slik at vi også kan snakke om det

direkte produktet av flere grupper. Om G1, . . . , Gn er grupper, utstyrer vi det kartesiske
produktet

nY

i=1

Gi = G1 ⇥G2 ⇥ . . .⇥Gn = { (a1, . . . , an) | ai 2 Gi }

med den binær operasjonen gitt ved komponentvis multiplikasjon. Denne oppfyller
kravene til å være en gruppelov, og vi kaller den resulterende gruppen for det direkte
produktet av gruppene G1, . . . , Gn.

Til syvende å sist er det heller ikke påkrevet med endelig mange grupper. For
enhver familie {Gi}i2I av grupper, indeksert av en mengde I, vil det kartesiske pro-
duktet

Q
i2I Gi være en gruppe når det utstyres med komponentvis multiplikasjon som

gruppelov.
Som vanlig skaper skillet mellom additiv og multiplikative grupper en notasjons-

messig flertydighet. Dersom A1,. . . ,Ar er additive grupper (som altså per konvensjon
er kommutative) vil vi stundom la Ai � · · ·� Ar betegne deres direkte produkt, og vi
omdøper det fluksens til den direkete summen av Ai-ene. Kompaktnotasjonen

Q
i2I Ai

kan erstattes av kompaktnotasjonen
L

i2I Ai.
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Ordenen til elementer i et direkte produkt
Når det gjelder ordenen til elementer i det direkte produktet G⇥H har vi følgende

sats:

Setning �.� La a 2 G og b 2 H være to elementer i henholdsvis G og H. Anta at a er
av orden n og at b er av orden m. Da er elementet (a, b) i G⇥H av orden lcm(n,m).

Bevis: La k = lcm(n,m). Vi har (a, b)k = (ak, bk) = (eG, eH) siden både n og m er
divisorer i k. Omvendt, om (a, b)r = (ar, br) = (eG, eH), så vil n|r og m|r. Følgelig har
vi siden k = lcm(n,m), at k|r. o

Vi skal nå se på det direkte produktet Zn⇥Zm der vi antar at n og m er uten felles
faktor. Ordenen til Zn ⇥ Zm er gitt som |Zn ⇥ Zm| = nm.

La � være en generator for Zn og ⌧ en for Zm. Siden n og m er uten felles faktorer,
er deres minste felles multiplum lik nm, og etter setning �.� ovenfor er (�, ⌧) av orden
nm. Det følger at (�, ⌧) genererer Zn ⇥ Zm, og følgelig er Zn ⇥ Zm en syklisk gruppe.
Vi har med andre ord en isomorfi Znm ' Zn ⇥ Zm. Vi altså vist:

Setning �.� Dersom n og m er to relativt primiske heltall, så er Znm ' Zn ⇥ Zm

For eksempel er Z2 ⇥ Z3 ' Z6 og Z11 ⇥ Z91 ' Z1001.
La p være et primtall og n et naturlig tall. Da er gruppen Zn

p = Zp⇥. . .⇥Zp, der det
er n faktorer i produktet, en abelsk gruppe av orden pn. Allikevel er hvert ikke-trivielle
element i Zn

p av orden p. Vi kaller Zn
p for en elementær abelsk gruppe.

Dette eksemplet viser at hypotesen i setning �.� om at n og m er relativt primiske,
ikke kan svekkes.

Generelt kaller vi det minste tallet n slik at an = e for medlemmer a av en gruppe
G for eksponenten til G. Siden ord(a) deler n om an = e, er det klart at eksponenten
til G er lik det minste felles multiplium av ord(a) når a gjennomløper G. For eksempel
har Zn

p eksponent p, men er av orden pn.

Oppgaver

�.�. Generaliser setning �.� ovenfor til et direkte produkt av vilkårlig mange (men
allikevel endelig mange) grupper og vis at om a = (a1, . . . , as) er et element i det
dirkete produktet G1 ⇥ . . .⇥Gs, så er ord(a) = lcm(r1, . . . , rs) der ri = ord(ai).

�.�. Bestem ordenen til elementet (4, 4, 4) i gruppen Z160 ⇥ Z1 010 ⇥ Z160.

�.�. Vis at eksponenten til en endelig gruppe G er det minste felles multiplium av
ord(a) når a gjennomløper G.

�.�. Vis at eksponenten til et direkte produkt av endelige grupper er det minste felles
multiplum til eksponentene til faktorene.

av elementer fra henholdsvis H og K. Mengden HK er en undergruppe bare om minst en av gruppene
H eller K er en normal undergruppe.
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Interne direkte produkter
Det er av stor interesse å kunne skrive en gruppe som et direkte produkt av (nød-

vendigvis) mindre og (forhåpentligvis) enklere grupper. Gitt at vi kjenner faktorene
godt, kjenner vi det direkte produktet godt — rent gruppeteoretisk2 er ikke produktet
mer komplisert enn de enkelte faktorene. Så en gruppeteoretiker er svært fornøyd om
han klarer å spalte enn gruppe i et produkt av to ikke-trivielle.

I denne paragrafen skal vi gi et kriterium for når en gruppe G er isomorf med det
direkte produktet av to av sine undergrupper. Da omtales ofte det direkte produkte
som å være internt, siden de to faktorene jo er undergrupper av G. Dette er mest
en talemåte; det er ingen substansiell forskjell på interne dirkete produkter og direkte
produkter.

Hver av gruppene H og K ligger på en naturlig måte inne i det direkte produktet
H ⇥ K, henholdsvis som undergruppen H 0

= H ⇥ {eK} og K 0
= {eH} ⇥ K. Disse

to undergruppene har enkelte helt spesielle egenskaper3 som ikke mange undergrupper
har.

Snittet av H 0 og K 0 reduserer seg til {eH⇥K}. Det er ikke vanskelig å innse at
elementer fra H 0 og K 0 kommuterer: vi har jo (h, eK)(eH , k) = (h, k) = (eH , k)(h, eK).
Den tredje egenskapen de to undergruppene H 0 og K 0 har, er at ethvert element i
produktet H ⇥K kan skrives på formen hk med h 2 H 0 og k 2 K 0. Vi oppsummerer

⇤ Undergruppene H 0 og K 0 kommuterer.

⇤ Vi har at H 0 \K 0
= {eH⇥K}.

⇤ Undergruppene H 0 og K 0 genererer H ⇥K i den forstand at H 0 ⇥K 0
= H 0K 0

=

{xy | x 2 H 0 og y 2 K 0 }.

I en viss forstand gjelder også det omvendte av disse observasjonene. Om man i en
gruppe G kan identifisere to undergrupper H og K som oppfyller de tre betingelsene
ovenfor, så følger det at K på en naturlig måte er isomorf med det direkte produktet
H ⇥ K, og undergruppene H og K spiller rollen til de to spesielle undergruppene
beskrevet ovenfor.

Vi har:

Setning �.� La G være en gruppe og la H✓G og K✓G være to undergrupper som
oppfyller de tre egenskapene ovenfor. Da er G isomorf med H ⇥K.

2Et slikt utsagn har sine begrensninger og må tas med en klype salt. Addisjonen i Rn er ikke
vesentlig verre enn addisjon i R, men på den annen side så er n⇥n-matriser vesentlig mere komplisert
enn relle tall.

3I tillegg til de tre egenskapene vi beskriver er H 0 og K 0 også normale undergrupper. Det følger
av at de er kjernen til hver sin projeksjon, henholdsvis på H 0 og K 0, men man kan også utlede dette
direkte av to av de tre egenskapene. Hvilke to? Se forøvrig oppgave �.�.
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Bevis: Vi definerer en avbildning � : H ⇥K ! G ved å sette �(g, h) = gh. At dette
er en gruppehomomorfi følger av at H og K kommuterer:

�(hh0, kk0
) = hh0kk0

= hkh0k0
= �(h, k)�(h0, k0

),

der vi har bytte rekkefølgen til h0 og k i produktet hh0kk0.
Avbildningen � er klart surjektiv, det følger direkte av den tredje egenskapen oven-

for. At den er injektiv, følger fra den første: Anta at �(h, k) = hk = e. Da er h = k�1 et
element som ligger i både H og K, men siden H \K = {e} gir det oss at h = k�1

= e,
altså at (h, k) = (e, e). Følgelig er Ker� = {e} og � injektiv. o

Den tredje egenskapen ovenfor kan, dersom de involverte gruppene er endelige,
erstattes med at |G| = |H||K|. Det er en hypotese som automatisk medfører at HK =

G, når vi vet at H \K = {e}, og det er som regel mye enklere å sjekke at den holder
enn at HK = G.

Oppgaver

�.�. La H og K være to normale undergrupper av en gruppe G. Anta at H \K = {e}.

a) Vis at da kommuterer H og K. Hint: Betrakt kommutatoren [h, k] = hkh�1k�1

og vis at denne ligger i H \K.
Vis at HK er en normal undergruppe av G og at HK ' H ⇥K.

�.�. Generaliser setning �.� til et produkt av vilkårlig mange grupper. Formuler de tre
kriteriene og bevis setningen. Hint: Stikkord er parvis kommuterende og parvise
snitt.

�.�. Vis at om {Gi}i2I er en familie av abelske grupper, så er det direkte produktet
⇧i2IGi en abelsk gruppe.

�.�. Vis om {G}i2I er en endelig familie av endelige grupper så gjelder følgende påstand
om ordenen til produktet: |⇧i2IGi| = ⇧i2I |Gi|.

�.�. Generaliser setning �.� ovenfor, og vis at om n1, . . . , ns er naturlige tall som parvis
er relativt primiske, og n = n1 · · · · · ns, så er Zn ' Zn1 ⇥ . . .⇥ Zns .

�.��. Avgjør hvilke av følgende fire grupper som er isomorfe:

Z4 ⇥ Z2 ⇥ Z3 Z4 ⇥ Z6 Z12 ⇥ Z2 Z8 ⇥ Z3

�.��. La A og B være undergrupper av den endelige gruppen G. Vis at |AB| |A \B| =
|A| |B|. Hint: Betrakt avbildningen � : A ⇥ B ! AB gitt ved �(a, b) = ab. Vis at
�

�1
(a, b) = { (ax, x�1b) | x 2 A \B } og finn en bijeksjon mellom fiberen og A \B.

— 5 —
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�.��. La k < n være to naturlige tall og la G✓Sn være undergruppen G = {� 2 Sn |
�(x) 2 Ik hver gang x 2 Ik } av Sn. Vis at G ' Sk ⇥ Sn�k.

�.��. La � være en k-sykel i den symmetriske gruppen Sn. Vis at sentralisatoren CSn(�)
til � i Sn er isomorf med det direkte produktet Zk ⇥ Sn�k

�.��. La A være en endelig abelsk gruppe og la p være et primtall. La Ap betegne
undergruppen av A bestående av alle elementer hvis orden er en potens av p. Det vil
si at Ap = { a 2 A | det eksisterer en k 2 N slik at pka = 0 }.
a) Vis at Ap er en undergruppe av A.

b) Vis at dersom p og q er to forskjellige primtall, så er Ap\Aq = 0 Hint: For heltall
n og m kan man skrive 1 = xpn + yqm der x og y også er hele tall.

�.��. La A være en abelsk gruppe av orden psqt det p og q er to forskjellige primtall
og s og t er to naturlige tall. Vis at A = Ap ⇥ Aq, der Ap og Aq er som i oppgave �.��
ovenfor.

�.��. Generaliser oppgave �.�� og vis at enhver endelig abelsk gruppe A er isomorf med
det direkte produktet Ap1 ⇥ . . . ⇥ Aps der p1, . . . , ps er de forskjellige primtallene som
inngår i primtallsfaktoriseringen av ordenen |A| til A.

�.��. La G være en endelig gruppe der alle elementene er av orden to. Vis at G ' Zn
2

der |G| = 2n.

— 6 —



6. Del

Restklasser og kvotientgrupper

I dette avsnittet skal vi utvikle noen av de grunnleggende egenskapene til en under-
gruppe. Vi skal se at om G er en endelig gruppe, så vil ordenen til enhver undergruppe
av G være en divisor i |G|. Vi har allerede sett dette for de sykliske gruppene, men det
er altså et generelt fenomen for endelige grupper.

Dette resultatet er en av grunnstenene i teorien for endelige grupper, og resultatet
går helt tilbake til Lagrange, iallefall er det hos ham vi finner kimen til teormet.
Lagrange arbeidet utelukkende med de symmetriske gruppene og hvordan de vir-
ker på polynomer ved å permutere de variable, og han formulerte — uten bevis — et
resultat som i den sammenhengen ikke er annet enn hva vi kaller Lagranges teorem.
Cauchy ga et fullstendig bevis for teoremet for symmetriske grupper, men den første
formulerte og beviste teoremet generelt, er Camille Jordan. Det gjorde han som en
liten del av sitt doktorarbeide. Ellers er Evartist Galois en sentral person i den his-
toriske utviklingen av hva vi skal gjøre i denne delen. Han berører ikke Lagranges
teorem i noen av sine artikler, men i brevet han forfattet ni dager før han døde i duell,
gjengir han et resulatet som klart kan tolkes som en formulering av Lagranges teorem.

6.1 Restklasser

Vi har allered stiftet bekjenskap med restklasser i enkelte situsajoner. Gruppene Zn

består av alle restklassene — eller kongruensklassene som vi også kalte dem — modulo
n. En slik restklasse er gitt som [k] = {x 2 Z | x ⌘ k mod k }. Hvis man vil, kan man
skrive den på formen k+nZ = { k+ny | y 2 Z }, og det er denne formen vi skal bruke
når vi generaliserer begrepet til vilkårlige grupper.

La nå G være en gruppe, og la H være en undergruppe av G. Som sagt, skal
vi innføre begrepet restklassene til H i G. Siden G generelt er ikke-kommutativ, vil
det forekomme to typer av restklasser — høyrerestklasser og venstrerestklasser . Her

7
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kommer definisjonen: For et element a 2 G definerer vi

Ha = {ha | h 2 H },

og vi kaller Ha for en høyrerestklasse til H. Likeledes lar vi

aH = { ah | h 2 H }

og de kalles selvsagt for venstrerestklassene til H. Spesielt vil alltid H selv være en av
restklassene. Den får vi ved å bruke a = e, og den er både en venstrerestklasse og en
høyrerestklasse.

Notasjonen vi innførte kan generaliseres noe. Dersom X✓G er en vilkårlig under-
mengde av G og a 2 G et element, lar vi aX = { ax | x 2 G }. Det er da lett å se at
a(bX) = abX, at a�1

(aX) = X og at eX = X. Mengden aX kalles for et translat av
X (et venstretranslat om man vil være pinlig nøyaktig).

I det tilfellet når A er en additiv gruppe — som altså per konvensjon er en kom-
mutativ gruppe — blir definisjonen av restklasser seende slik ut. La B✓A være un-
dergruppen og la a 2 A være elementet. Da er den tilsvarende restklassene til B på
formen:

a+B = { a+ b | b 2 B }.

Der er ingen forskjell på høyrerestklasser og venstrerestklasser i dette tilfellet siden A
er abelsk. I det spesielle tilfellet at A = Z, finner vi naturligvis tilbake våre velkjente
restklasser; vi har at m+ nZ = [m].

Eksempel �.�. — Restklassene til µ3 i µ6. Vi skal se på eksemplet µ3✓µ6.
Undergruppen µ3 har de to restklassene µ3 og aµ3 der a = e⇡i/3. Man sjekker nemlig
lett at µ3 = h a2 i = {e, a2, a4} og aµ3 = a�1µ3 = a3µ3 = {a, a�1, a3}. På figuren under
er restklassen µ3 farget rød, mens aµ3 er blå.

µ3✓µ6

Re

Im

Er man i et additivt humør, foretrekker man muligens restklassene til undergruppen
2Z6 av Z6. Da gjelder det at 2Z6 = {0, 2, 4}, mens det kun er en annen restklasse, nemlig
1 + 2Z6, og for den gjelder det at 1 + 2Z6 = {1, 3, 5}. e

— 8 —
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Restklassene danner en partisjon

La oss vende tilbake til restklassene. Til å begynne med skal vi påpeke et par viktig
poenger om når to venstrerestklasser aH og bH er like. Det er selvsagt ingen prinsipiell
forskjell på høyre- og venstrerestklasser. Et hvert resultat om venstrerestklasser har et
motstykke i høyrerestklassenes verden. I det følgende vil resultatene bare formuleres for
venstrerestklasser, og det overlates til leseren å oversette til utsagn om høyrerestklasser.

Vi skal altså finne et kriterium for når to restklasser er like og ser først på det
spesielle tilfellet der den ene inneholder enhetselementet e:

Lemma �.� Om H✓G er en undergruppe og a 2 H et element, så er aH = H hvis
og bare hvis a 2 H.

Bevis: Dersom a 2 H, så er så klart aH✓H; og om h 2 H, så er h = a(a�1h) 2 aH
fordi ah�1 ligger i H når både h og a ligger der. Omvendt, dersom aH = H, følger det
at a = a · e 2 aH = H. o

Det generelle utsagnet er som følger:

Lemma �.� La a og b være to elementer i gruppen G og la H✓G være en undergruppe.
Da er aH = bH hvis og bare hvis b�1a 2 H.

Bevis: At aH = bH er ekvivalent med at b�1aH = H, og etter lemma �.� ovenfor er
dette ekvivalent med b�1a 2 H. o

Det er en egen skrivemåte for mengden av venstreresklasser, nemlig G/H. Man
leser G/H som “G mod H” eller “G modulo H”. Tilsvarende er G\H betegnelsen
for mengden bestående av høyrerestklassene til H. Vanligvis skiller man ikke de to i
talespråket, G\H omtales også som “G mod H”.

Ser vi på figuren i eksempel �.� ovenfor, der vi fant alle restklassene til µ3 i µ6, er det
klart at de to restklassene er disjunkte; de danner en partisjon av µ6. Tilsvarende om
G = Z og H = 2Z så har vi to disjunkte restklasser, de jevne tallene og de odde. Dette
illustrerer et generelt fenomen som er blant de viktigste egenskapene til restklasser:

Setning �.� La H✓G være en undergruppe av gruppen G. Da danner mengden G/H =

{ aH | a 2 G } av venstrerestklassene til H en partisjon av G .

Bevis: Det er to ting å sjekke. For det første at G/H dekker G , altså at
S

a2G aH = G.
Det følger umiddelbart av at a = a · e 2 aH.

For det andre må vi vise at restklassene er parvis disjunkte, det vil si at to restklasser
aH og bH enten er like eller disjunkte. Anta derfor at aH \ bH 6= ;, og la c 2 aH \ bH.
Da er c = ah for et element h 2 H, og c = bk for et annet element k 2 H. Slår vi disse
to likhetene sammen, finner vi at ah = bk. Derfor er b�1a = kh�1. Nå ligger kh�1 i H
siden både k og h ligger der, og etter lemma �.� ovenfor er da aH = bH. To klasser i
G/H er altså enten like eller disjunkte, og G/H er en partisjon. o

— 9 —



Restklasser MAT2200 — Vår 2014

Vi vet at partisjoner og ekvivalensklasser er to alen av samme stykke, men la oss eks-
plisitt beskrive ekvivalensrelasjonen som tilsvarer partisjonen i restklasser. To gruppe-
elementer a og b kaller vi ekvivalente hvis og bare hvis aH = bH, i.e., hvis og bare
hvis b�1a 2 H etter lemma �.�. Siden vi vet at restklassene danner en partisjon, vet
vi også at denne relasjonen oppfyller kravene til å være en ekvivalensrelasjon, noe det
heller ikke er overvettes vanskelig å sjekke direkte.

Trekker vi tråden tilbake til kongruensklassene i Z, er undergruppen H på formen
H = nZ for et heltall n, og vi får naturlig nok tilbake den velkjente ekvivalensrelasjonen
a ⌘ b mod n, fordi at b� a 2 nZ, er ekvivalent med at b� a er delelig med n.

Lagranges teorem

Vi er nå kommet frem til Lagranges teorem, som han altså ble bevist av Cauchy
(i 1844) og Jordan (i 1861) . Bevisene presenteres selvsagt ganske annerledes idag
enn slik det ble gjordt den gang; de er blitt modernisert og blankpusset opp gjennom
tidene, men dypest sett er det fortsatt nøyaktig det samme beviset. Før vi går løs på
Lagranges teorem, trenger vi imidelertid å forberede grunnen.

Antall venstrerestklasser til en undergruppe H kaller vi for indeksen til H i G,
og vi skriver |G : H|, og i dette ligger det også at vi skriver |G : H| = 1 dersom H
har uendelig mange restklasser. La oss bemerke at selvom G og H er uendelige, kan
godt indeksen |G : H| være endelig. For eksempel har undergruppen 2Z av Z bare to
restklasser, bestående av de odde og de jevne tallene. Noe mer generelt har vi at nZ
er av indeks n i Z uansett hvilket naturlige tall n er.

Desom G er endelig, er selvsagt antall restklasser endelig, og like selvsagt er det at
antall elementer i hver retsklasse er endelig. Men mer enn det er riktig; de forskjellige
restklassene har alle like mange elementer :

Setning �.� Hvis H er endelig undergruppe av gruppen G, så er |aH| = |H| for alle
a 2 G. Spesielt har alle restklassene aH til H like mange elementer. Om H er uendelig,
så er også alle restklassene til H uendelige.

Bevis: Trikset er å bruke venstremultiplikasjon med a til å fabrikkere en bijeksjon
mellom H og aH. Venstremultiplikasjon med a sender elementene til H inn i aH og
induserer derfor en avbildning � : H ! aH. Tilsvarende vil venstremultiplikasjon med
a�1 indusere en avbildning  : aH ! H den andre veien, og åpenbart er � = idH (vi
har nemlig at a�1a = e!). Det betyr at � (og  ) er en bijeksjon, og det følger at aH og
H har like mange elementer. o

Vi kan nå formulerer Lagranges teorem:

Teorem �.� (Lagrange) Hvis G er en endelig gruppe og H en undergruppe, så går
ordenen til H opp i ordenen til G. Mer presist, vi har at

|G| = |G : H||H|.
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Bevis: Venstrerestklassene til H danner en partisjon av G, og de har alle like mange
elementer. Derfor er antall elementer |G| i G lik produktet av antall restklasser, nemlig
|G : H|, og deres felles antall elementer, som er lik |H| etter setning �.�. o

Det er to bemerkninger å gjøre. For det første gjelder teoremet også dersom G er
uendelig. Imidlertid blir i det tilfellet begge sider av likeheten i teoremet uendelig; det
er nemlig klart at G er endelig hvis og bare hvis både H og indeksen |G : H| er endelige.

Den andre bemerkningen er at omvendingen av Lagranges teorem ikke er riktig.
Det finnes eksempler på grupper G og ekte divisorer m i |G| slik at ingen undergruppe
i G er av orden m. Eksemplet av lavest orden er den alternerende gruppen A4, som er
av orden 12, men som ikke har noen undergruppe av orden 6:

Eksempel �.�. Anta at H✓A4 er skurken i historien, altså en potensiell undergruppe
av orden 6. Det betyr at H er av indeks to. Den har da følgende egenskap, som gjelder
generelt for undergrupper av indeks to, og som kort sagt sier at alle kvadrater ligger i
H:

Lemma �.� La H✓G være en undergruppe av indeks to, og la a 2 G være et element.
Da er a2 2 H.

Bevis: Anta at a /2 H. Undergruppen H har kun to restklasser. Den ene er H selv
og den andre er aH. Om ikke a2 2 H, er a2 2 aH og av det følger at a2 = ah for en
h 2 H. Derav a = h 2 H, som ikke er tilfelle. o

Nå er hver 3-sykel et kvadrat, for dersom �3
= e, så er � = (��1

)

2, og derfor ligger de
alle i H. Men i A4 finnes det 8 tre-sykler! Så H kan ikke være av orden 6. e

Oppgaver

�.�. La G være en gruppe. Vi skal se på undermengdene av G på formen { a, a�1 } der
a 2 G. Vis at disse danner en partisjon av G. Vis at enhver gruppe av jevn orden har
et odde antall elementer av orden 2.

Oppgave �.�. Vis at enhver 3-sykel er et kvadrat og bruk det til å vise at An ikke har
noen undergruppe av indeks 2. Hint: Bruk oppgave ?? i avsnittet om symmetriske
grupper der det ble vist at 3-syklene genererer An. X

Oppgave �.�. La P✓ In = {1, . . . , n} være en undermengde. Vi definerer G✓Sn ved

G = {� 2 Sn | �(P )✓P }

den består altså av alle permutasjoner som lar P være invariant, i.e., de som sender
elementer i P inn i P . Vis at G ' Sym(P )⇥ Sym(P c

) der P c betegner komplementet
til P i In. X
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Oppgave �.�. La P1, . . . , Pr være en partisjon av In. Vi definerer H✓Sn ved

H = {� 2 Sn | �(Pi)✓Pi for 1  i  r }.

a) Vis at H ' Sym(P1)⇥ . . .⇥ Sym(Pr).

b) La a og b være hele tall. Bruk Lagranges teorem til å vise at (ab)!/(a!)b er et helt tall.
Hint: Del opp Iab i b like store intervaller.

c) Vis at (ab!)/(a!)bb! er et helt tall.

X

Konsekvenser av Lagranges teorem
Lagranges teorem har et par konsekvenser, som illustrerer at ordenen til en endelig

gruppe, eller mere presist primtallsfaktoriseringen av ordenen, kan gi sterke føringer på
gruppens stuktur.

Korollar �.� La G være en endelig gruppe hvis orden |G| er et primtall. Da er G
syklisk.

Bevis: La H✓G være en undergruppe. Da |H| er en divisor i |G|, som er et primtall,
er enten |H| = 1 og H = {e}, eller |H| = |G| og G = H. Så G har ingen ikke-trivielle,
ekte undergrupper. La a 2 G være et ikke-trivielt element (som finnes siden |G| � 2).
Da er h a i 6= {e}, og følgelig er h a i = G, og G er syklisk. o

Korollar �.� La G være en endelig gruppe og la a 2 G. Da går ordenen til a opp i
ordenen til G.

Bevis: Bruk Lagranges teorem på undergruppen generert av a. o

Man kunne spørre seg om omvendingen av dette korollaret gjelder, altså om det
for hver divisor m i |G|, finnes et element i G av orden m. Dette ville (siden |G| er en
divisor i |G|) implisert at alle grupper var sykliske. Det er heller ikke riktig at en hver
ekte divisor kan realiseres som ordenen til et element. Et eksempel er Z2⇥Z2⇥Z2 som
er en gruppe av orden 8, men alle dens ikke-trivielle elementer er av orden 2.

Korollar �.� Dersom G er en gruppe og |G| = pq, der p og q er to primtall, så er en
hver ikke-triviell, ekte undergruppe syklisk.

Bevis: La H✓G være en undergruppe, ikke-triviell og ekte. Da |H| deler pq, og både
p og q er primtall, er enten |H| = p eller |H| = q. I begge tilfeller er ordenen til H
prim, og H er syklisk etter korollar �.�. o
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Normale undergrupper
I de fleste situasjoner der en undergruppe H av en gruppe G og et element a 2 G er

gitt, vil ventrerestklassen aH og høyrerestklassen Ha være forskjellige, altså aH 6= Ha.
Dette reflekterer at vi har ikke-kommuterende elementer i en generell gruppe. I enkelte
spesielle tilfeller er allikevel aH = Ha. Det gjelder for eksempel om a kommuterer med
alle elementer i H (spesielt om gruppen G er abelsk). Men også uten denne kommute-
ringsbetingelsen hender det i enkelte situasjoner at aH = Ha. Hvis en undergruppe er
slik at dette gjelder for alle a 2 G, kalles undergruppen normal . Normale undergrupper
spiller en fundamental rolle i gruppeteorien, og vi kommer tilbake til dem ved man-
ge anledninger. Normale undergrupper kalles også for invariante undergrupper. Den
språkbruken har sin rot i følgende egenskap:

Setning �.� La H✓G være en undergruppe i gruppen G. Da er følgende ekvivalent

⇤ aH = Ha for alle a 2 G.

⇤ aHa�1
= H for alle a 2 G.

Bevis: Vi passerer fra likheten aH = Ha til likheten aHa�1
= H ved å multiplisere

fra høyre med a�1, og den andre veien ved høyremultiplikasjon med a. o

Det andre av de to utsagnene ovenfor finnes i en øyensynlig svakere versjon, men
som viser seg å være ekvivalent med de to. Det er letter å bruke i praksis, og det er
det operasjonelle kriteriet for sjekke om en undergruppe er normal:

⇤ aHa�1✓H for alle a 2 G.

La oss sjekke at dette kriteriet er ekvivalent med de to andre. Den ene veien er opplagt,
så anta at det siste kriteret er oppfylt. Vi kan bruk a�1 istedenfor a siden kriteriet
gjelder for alle a. Det gir at a�1Ha✓H, og multipliserer vi opp med a fra venstre og
a�1 fra høyre, finner vi at H✓ aHa�1. Følgelig er aHa�1

= H.
For hvert element a 2 G introduserte vi kongugasjonsavbildningen ca. Det er en

homomorfi fra G til G, og den sender et element x 2 G til det konjugerte elementet
cg(x) = a�1xa. Vi kalte også konjugasjonsavbildningene for indre automorfier. At en
undergruppe H✓G er normal er ifølge proposisjonen ekvivalent med at ca(H) = H for
alle a, slik at H altså invariant under konjugasjon.

En svært viktig kilde til normale undergrupper er homomorfier. Deres kjerner ar
alltid normale, slik det uttrykkes i følgende setning:

Setning �.� Anta at G og H er to grupper og la � : G ! H være en homomorfi. Da
er kjernen Ker� en normal undergruppe av G.

Bevis: Vi har allerede sett at kjernen er en undergruppe, så la oss vise at den er normal.
La a 2 G og la x 2 Ker�, det vil si at �(x) = eH . Vi skal vise at a�1xa 2 Ker�, og til
det beregner vi �(a�1xa) og finner ved å bruke at � er en homomorfi at

�(a�1xa) = �(a)�1�(x)�(a) = �(a)�1eH�(a) = eH .

o
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Eksempel �.�. — Restklassene i S3. Vi avslutter denne paragrafen med et ek-
sempel, og vi skal studere restklassene i den symmetriske gruppen S3. Vi vet at denne
gruppen også kan realiseres som symmetrigruppen til en likesidet trekant, og er man
geometrisk anlagt, kan man ha den i tankene.

Vi lar r = (1, 2, 3) og s = (1, 2). Da er r3 = s2 = e, og vi har den fundamentale
relasjonen srs = r�1. Elementene i S3 kan organiseres i følgende tabell

e r r�1

s rs r�1s

Hvis vi lar H = {e, s} — som er en undergruppe siden s2 = e — vil venstrerestklassene
til H presis være søylene i tabellen, mens fordi sr = r�1s og sr�1

= rs, vil høyrerest-
klassene være de to “diagonalene” i tabellen, i.e., Hr = {r, r�1s} og Hr�1

= {r�1, rs}.
Det er da klart at rH 6= Hr og r�1H 6= Hr�1 siden rs og r�1 er to forskjellige elementer
i S3.

Lar vi nå H = h r i = {e, r, r�1} er situasjonen annerledes. Dette er en normal
undergruppe. Den har kun to restklasser, H og sH = Hs. (Sjekk det!) e

Oppgave �.�. Sjekk at rs = (1, 3) og r�1s = (2, 3), slik at s, rs og r�1s er de tre
elementene i S3 av orden 2. De to av orden 3, er naturligvis r = (1, 2, 3) og r2 = r�1

=

(1, 3, 2). X

Oppgave �.�. La G være en gruppe og H✓G en undergruppe. Vis at dersom H
er av indeks to, så er H en normal undergruppe. Hint: Hvor mange ikke-trivielle
venstrerestklasser og hvor mange ikke-trivielle høyrerestklasser har H? X

6.2 Kvotientgrupper

En helt sentral konstruksjon i gruppeteorien er dannelsen av kvotienten av en gruppe
G med en normal undergruppe. I et spesialtilfelle har vi allerede gjort denne konstruk-
sjonen, nemlig da vi konstruerte gruppen Zn av kongruensklassene modulo et heltall
n. Vi innførte da en gruppelov blant mengden av restklassene. I dette notatet skal vi
generalisere denne konstruksjonen og på lignende vis innføre en gruppelov på mengden
G/N av restklasser til en normal undergruppe N av en gruppe G. At N er normal, er
en helt essentiell for at konstruksjonen ska la seg gjennomføre, og vi skal se at den har
en helt naturlig plass i konstruksjonen.

Vi starter med å minne om følgende definisjon (ligning (??) på side ?? i notatet
om restklasser) der X og Y er to delmengder av G:

XY = {xy | x 2 X og y 2 Y }.

Dette er altså et slags produkt av undermengder. Man sjekker lett at dette “produktet”
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har en assosiativitetsegenskap1, nemlig:

X(Y Z) = (XY )Z = {xyz | x 2 X, y 2 Y og z 2 Z }, (hh)

der altså Z er en tredje undermengde av G. Vi vil ofte droppe parentesen og skrive
XY Z. Hvis en av mengdene er redusert til ett element, la oss si at X = {x }, forenkler
vi også skrivemåten og skriver xY isteden for {x }Y .

Det er klart at dersom H er en undergruppe, så er HH = H — at HH✓H følger
siden H er lukket under multiplikasjon, og siden eG 2 H, er a = a · eG 2 HH for alle
a 2 H.

Rekap om normale undergrupper
Vi minner om at en normal undergruppe H av gruppen G er en undergruppe hvis alle

venstrerestklasser også er høyreretsklasser, i.e., at aH = Ha for alle gruppelementer
a 2 G. Vi viste tidligere (setning �.� på side 13 i notatet om restklasser) at vi har
følgende tre ekvivalente karakteriseringer av normale undergrupper:

⇤ aH = Ha for alle a 2 G.

⇤ aHa�1
= H for alle a 2 G.

⇤ aHa�1✓H for alle a 2 G.

En kilde til normale undergrupper er gruppehomomorfier; deres kjerner vil alltid være
normale. Lenger ute i avsnittet bevises det at det omvendte også gjelder: Gitt en
undergruppe som er normal, så finnes det en homomorfi med denne undergruppen som
kjerne. De normale undergruppene er altså presis de som opptrer som kjernen til en
homomorfi. Men, som sagt, det der kommer litt lenger ute; nå nøyer vi oss med

Setning �.� Dersom � : G ! H er en homomorfi, så er kjernen Ker� en normal
undergruppe av G.

Bevis: Anta at �(x) = e og at a 2 G. Vi finner �(axa�1
) = �(a)�(x)�(a)�1

=

�(a)e�(a)�1
= e, så axa�1 2 Ker�. o

De normale undergruppene har også en del egenskaper som man kunne karakterisere
som “hverdagsegenskaper” eller “bruksegenskaper”. Det er ganske standard egenskaper
som stadig brukes når man arbeider med normal undergrupper. Bevisene er rett frem
anvendelser av definisjonene:

1Man kunne fristes til å tro at dette gir en gruppelov på mengden av alle undermengder, men det
er langt fra tilfelle. Det finnes riktgnok et enhetselement, nemlig den trivielle undergruppen {e} , men
det finnes ingen inversdannelse. Vi har at HH = H for alle undergrupper, noe som viser at et hvert
forsøk på definere en invers er fånyttes.
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Setning �.� La G være en gruppe, og la N og H være to undergrupper av G. Anta at
N er normal i G.

⇤ Vi har at NH = HN , og NH er en undergruppe av G. Dersom H også er normal
i G, så er NH en normal undergruppe av G.

⇤ Om N✓H, så er N normal i H.

⇤ Snittet av to normale undergrupper er en normal undergruppe, i.e., om H også
er normal i G, så er H \N normal i G.

Bevis: La n 2 N og h 2 H. Den første påstanden følger slik: Vi har at nh = h(h�1nh),
og h�1nh 2 N siden N er normal i G. Derfor er NH = HN . At NH er en undergruppe,
følger fordi hnh0n0

= hh00n00n0 der vi bruker at vi kan skrive nh0
= h00n00 siden NH = HN

(n-er er fra N og h-er fra H).
Videre, anta så også at H er normal og la g 2 G være et vilkårlig element. Vi finner

gnhg�1
= gng�1ghg�1, og gng�1 2 N og ghg�1 2 H siden N henholdsvis H er normal

i G. Derfor er gnhg�1 2 NH.
At N✓H er normal i H når N er normal i G og H✓G, er åpenbart.
Om a er et element både i H og N , så ligger gag�1 også i både H og N siden begge

er normale. o

Vær oppmerksom på at å være en normal undergruppe er en relativ egenskap. Derfor
bør man angi i hvilken gruppe undergruppen er normal. Det finnes mange eksempler
på serier N✓H✓G av undergrupper der N er normal i den mindre gruppen H, men
ikke i den større G. Selv om hNh�1✓N for alle h 2 H, er det generelt sett ingen grunn
til at dette også skulle holde for elementer h i den større gruppen2 G.

Konstruksjon av kvotientgrupper
Vi starter nå konstruksjonen av kvotientgrupper og lar N✓G være en normal un-

dergruppe. Det innebærer at aN = Na for alle a 2 G.
Strategien vår er å definere en multiplikasjon på mengden G/N av venstrerestklasser

ved å bruke det vi gjorde ovenfor da vi definerte “mengdeproduktet” XY for to vilkårlige
undermengder X og Y . La aN og bN være to restklasser. Vi finner

(aN)(bN) = aNbN
⌃
= abNN = abN

der vi bruker at N er normal — og derfor Nb = bN — i ligningen markert med ⌃.
Hele poenget er at aNbN igjen er en restklasse, slik at “mengdeproduktet” definerer
en binær operasjon på mengden G/H av restklasser! Og det viser seg at denne binære
operasjonen oppfyller gruppeaksiomene. Det inverse elementet til aH er naturlig nok

2 Enhver undergruppe er normal i seg selv, så det banale eksemplet er å la H = N . Vil man ha et
eksempel med litt mer kjøtt på benet, kan man se på H = h (1, 2, 3, 4) i i den symmetriske gruppen
S4. Det er en syklisk undergruppe av orden fire som har N = h (1, 3)(2, 4) i som normal undergruppe.
Men N er ikke normal i S4.
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a�1N — vi har aNa�1N = aa�1NN = N — og enhetselementet er N — vi har
aNN = NaN = aN . Assosiativiteten følger av at gruppeloven er assosiativ:

aN(bNcN) = aNbcN = a(bc)N = (ab)cN = abNcN = (aNbN)cN

Vi har etablert:
Teorem �.� Dersom N✓G er en normal undergruppe, så er aNbN = abN , og den
binære operasjonen (aN, bN) 7! abN organiserer mengden G/H av venstrerestklasser
til en gruppe.

Man kan saktens spørre om hvorfor det ikke er mulig å definer aN · bN = abN for
en vilkårlig, ikke nødvendigvis normal, undergruppe N . Problemet er at når vi skriver
aN og bN , så har vi valgt (og det er et vilkårlig valg, med mindre man gir en presis
resept for hvordan a og b skal plukkes ut) representanter a og b for restklassene, og
restklassen abN vil avhenge sterkt av dette valget om N ikke er normal. Det betyr til
syvende og sist at abN ikke er langt unna å være en vilkårlig restklasse.
Oppgave �.�. I den symmetriske gruppen S3 på tre bokstaver la r = (1, 2, 3) og
s = (1, 2). La videre H = {e, s}. Da er rH = {r, rs} og både r og rs er representanter for
restklassen rH. Finn alle muligheter for restklassen abH når både a og b gjennomløper
alle mulige representanter for rH. X

Eksempel �.�. Man kunne tenke seg at det var mulig å velge representanter for rest-
klassene aN på en så utspekulert måte at representantene dannet en undergruppe. Men
så smart er det generelt sett umulig å være! Følgende enkle situasjon dreper eventuelle
forhåpninger i den retningen:

La G = µ4 = {±1,±i}✓C⇤ og N = µ2 = {1,�1}✓µ4. Da har N de to restklassene
N og iN . Det følger at kvotientgruppen G/N har to elementer, og den er derfor syklisk
av orden to. Men den eneste undergruppen av µ4 av orden 2 er N , så intet valg av
representanter kan danne en undergruppe.

Det sagt, hvis man kan finne en undergruppe H med H \ N = {e} og HN = G
— slik det vil være om representantene kan velges som en undergruppe — kaller vi H
et komplement til N , og i enkelte situasjoner kan man alltid finne slike komplementer.
Et meget dypt og viktig teorem i gruppeteorien, som ble bevist av Isaac Schur og
Hans Julius Zassenhaus, forteller oss at komplementer finnes dersom G er endelig
og ordenen |N | til N og indeksen |G : N | til N i G er relativt primiske. Schur og
Zassenhaus vær svært smarte! e

I motsetning til i politikken og i elementærpartiklenes verden3, er det ingen prefe-
ranse mellom høyre og venstre i gruppeteorien. Om man bruker høyrerestklasser eller
venstrerestklasser går ut på ett. Man må gjøre et valg, men substansielt betyr det ingen
ting:

3De to teoretiske fysikerene Tsung-Dao Lee og Chen Ning Yang var de første til å reise spørs-
målet omkring parity violation, som er det tekniske navnet på manglende høyre-venstre-symmetri i
kvantefysikk, og i et berømt eksperiment viste Chien-Shiung Wu at verden faktisk ikke alltid er
høyre-venstre symmetrisk. Lee og Yang fikk Nobelprisen i fysikk i 1957
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Oppgave �.�. Hvorfor er det opplagt at gruppen G\N av høyrerestklasser er identisk
med G/N? Hint: Undergruppen N er normal. X

Vi avslutter denne paragrafen med å nevne følgende resultat som gir en sammen-
heng mellom en ordenen til en normal undergruppe og til kvotienten. Det er en direkte
oversettelse av Lagranges teorem (teorem �.� på side 10 i notatet om restklasser) til
konteksten omkring kvotientegrupper vi nå er i. Dette teoremet er en av “arbeidshes-
tene” i teorien for endelige grupper:

Teorem �.� Om N✓G er en normal undergruppe, så er |G| = |G/N ||N |.

Den kanoniske avbildningen
Slår man opp ordet kanonisere i en ordbok, kan man finne forklaringer som “helgen-

kåre” eller “offisielt erklære for helgen”; det er en teknisk teologisk term i den katolske
kirke.

I matematikken er meningen noe mer diffus, men ordet kanonisk brukes om ob-
jekter — i vårt tilfelle avbildninger — som “gir seg selv”; de oppstår naturlig ut ifra
situasjonen. Et kanonisk objekt kan defineres uten at det gjøres valg underveis.

Konteksten i denne paragrafen er som tidligere en gruppe G med en normal under-
gruppe N . Det finnes en kanonisk gruppehomomorfi ⇡ : G ! G/N gitt ved at elementet
a sendes til den restklassen der det ligger, i.e., det sendes til restklassen aN . Denne
avbildningen naturlig og gir seg selv, og det er iallfall ikke gjort noen valg i definisjonen.
Derfor merkelappen kanonisk. Siden produktet ab av to gruppe-elementer a og b sendes
til restklassen abN , og produktet av restklassene aN og bN i G/N jo er lik abN , er det
rett frem etter nesen at ⇡ er en homomorfi.

Med følgende lemma innfris løftet fra tidligere om å realisere enhver normal under-
gruppe som kjernen til en homomorfi:

Setning �.� Den kanoniske avbildningen ⇡ : G ! G/N er surjektiv, og Ker ⇡ = N .

Bevis: Åpenbart er ⇡ surjektiv siden ⇡(a) = aN . Enhetselementet i G/N er restklassen
N . At ⇡(a) = N , betyr jo per definisjon av ⇡ at a 2 N . o

Den universelle egenskapen
I anlogi med produkter sier man at man kan faktorisere en avbildning � dersom

den kan skrives som en sammensetning � = ⇢ . Vi indikerer dette ofte ved å tegne
følgende diagram

X

�   

 
// Y

⇢

✏✏

Z,

som også tjener til å holde orden på de forskjellige mengdene avbildningene går imellom.
Vi sier at diagrammet er kommutativt når � = ⇢ .
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Anta nå at � : G ! H er en gruppehomomorfi som har egenskapen å være konstant
på restklassene til N . Verdien �(x) avhenger altså bare av hvilken restklasse x ligger
i. Dette innebærer at vi kan faktorisere � gjennom den kanoniske homomorfien ⇡ og
skrive � =  ⇡; i diagrams form ser tegningen slik ut

G

�
!!

⇡ // G/N

 
✏✏

H.

Verdien  tar på en restklasse aN i G/N , er lik den felles verdien � tar på elementene
i aN .

Siden � er en gruppehomomorfi, kan vi gi et enkelt kriterium for når � er konstant på
restklassene til N . Hver restklasse til N er på formen aN med a 2 G. At � er konstant
på en slik, er ensbetydende med at �(ax) = �(a) for alle x 2 N siden jo a = a eG 2 N .
Bruker vi nå at � er en gruppehomomorfi, finner vi �(ax) = �(a)�(x) = �(a). Ved å
kansellere �(a) ser vi at er dette ekvivalent med at �(x) = eH for alle x. Med andre
ord, det er ekvivalent med at N✓ Ker�.

Vi har dermed bevist følgende lemma:

Lemma �.� La � : G ! H være en gruppehomomorfi og la N✓G være en normal
undergruppe. Da er � konstant på restklassene til N hvis og bare hvis N✓ Ker�.

Dette lemmaet har viktig reformulering, og i formulert slik, omtales resultatet ofte
som Kvotientens universelle egenskap:

Setning �.� La N✓G være en normal undergruppe og la ⇡ : G ! G/N være den
kanoniske homomorfien. Anta at � : G ! H er en gruppehomomorfi. Da kan vi fakto-
risere � som � =  ⇡, i.e., vi har et kommutativt diagram

G

�
!!

⇡ // G/N

 
✏✏

H

hvis og bare hvis N✓ Ker�. Avbildningen  er en gruppehomomorfi.

Bevis: Vi så ovenfor at � kan faktoriseres som � =  ⇡ hvis og bare hvis � er konstant
på restklassene aN til N , men etter lemmaet skjer dette hvis og bare hvis N✓ Ker�.
At  er en gruppehomomorfi følger siden  (aN) (bN)

1
= �(a)�(b)

2
= �(ab)

3
=  (abN),

der ligningene 1 og 3 holder siden diagrammet i setningen kommuterer, og den merket
med 2, holder fordi � er en gruppehomomorfi. o
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En følgesetning av denne setningen gis av enkelte det store navnet “Det fundamen-
tale homomorfiteoremet:

Setning �.� Anta at G og H er to grupper og at � er en surjektiv gruppehomomorfi
fra G til H. La N = Ker�. Da er G/N ' H.

Bevis: Etter setning �.� finnes en gruppehomomorfi ⇢ : G/N ! H slik at � = ⇢⇡, i.e.,
diagrammet

G

�
!!

⇡ // G/N

⇢

✏✏

H

kommuterer. Vi skal bevise at ⇢ er en isomorfi:
⇤ Surjektivitet av ⇢ : Gitt et element a 2 H. Siden � per antagelse er surjektiv, kan
vi finne en g 2 G slik at �(g) = a. Da vil ⇢(⇡(g)) = a.
⇤ Injektivitet av ⇢: Anta at ⇢(x) = eH , og la g 2 G være en løfting av x til G, i.e.,
⇡(g) = x. Da er �(g) = ⇢(⇡(g)) = eH . Følgelig er g 2 Ker� = N = Ker⇡ og altså
x = ⇡(g) = eG/N . o

Eksempel �.�. En god illustrasjon av denne setning får vi om vi ser på enhetsrøtter.
Vi antar at det naturlige tallet n kan faktoriseres som n = lm der l og m også er
naturlige tall. Avbildningen fra C⇤ til C⇤ definert ved z 7! zl tar enhetsrøttene i µn inn
i µm fordi (zl)m = zml

= zn = 1 når z 2 µn. Den induserer derfor en gruppehomomorfi
↵ : µn ! µm. Det er klart at Ker↵ = µl, og vi skal se at ↵ er surjektiv. Til det er
det nok å sjekke at generatoren ⌘ = e2pi/m ligger i bildet til ↵, noe som er riktig siden
e2⇡i/m = (e2⇡i/n)l. Gruppehomomorfien ↵ tilfredstiller således betingelsene i setning �.�
ovenfor og induserer en isomorfi µml/µl ' µm. e

Siden enhver gruppehomomorfi � : G ! H avbilder G surjektivt på sitt bilde
ImG✓H, får vi følgende korollar av setning �.� ovenfor:

Korollar �.� La � : G ! H være en gruppehomomorfi. Da har vi en naturlig isomorfi
G/Ker� ' Im�.

Kobler vi dette korollaret med Lagranges teorem slik vi formulerte det i teorem
�.� på side 18, finner vi en sammenheng mellom antall elementer i kjernen og bildet
til en gruppehomomorfi. Den er i mange tilfeller nyttig, blant annet til å avgjøre om
homomorfien er en isomorfi.

Korollar �.� La � : G ! H være en gruppehomomorfi. Da gjelder det at

|G| = |Ker�||Im�|.

Her kan det passe godt å illustrere denne setningen med en additiv versjon av
eksempel �.� ovenfor:
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Eksempel �.�. Vi lar n være et naturligtall. Anta at m er en faktor i n og la l = n/m:
Betrakt avbildningen

Zn
⌧m // Zn

som er gitt ved ⌧m([x]) = [mx]. Vi forenkler notasjonen, dropper retsklasseklammene og
skriver ⌧m(x) = mx, og tenker på ⌧m som multiplikasjon med m, men selvsagt modulo
n. Da er bildet til ⌧m per definisjon undergruppen mZn av Zm generert av m. Det
er en syklisk undergruppe av orden l = m/n og altså isomorf med Zl. Kjernen til ⌧m
bestemmer vi slik: Om mx ⌘ 0 mod n så er mx = kn = kml for et heltall k, som jo er
ekvivlanet med at x = kl. Det betyr at Ker ⌧m = lZn. Vi har at Zn/lZn ' mZn ' Zl.

e

Oppgave �.�. Anta at H og K er to grupper. La G = H ⇥K og N = H ⇥ eK . Vis
at N = H ⇥ eK er en normal undergruppe og at G/H ' K. Vis at den kanoniske
avbildningen ⇡ tilsvarer projeksjonen ⇡K : G = H ⇥K ! K på annen faktor. X

Undergrupper og kvotienter

Vil man forstå en gruppe, er det viktig å kartlegge undergruppene så godt som mulig.
Vi skal denne paragrafen gi en sammenheng mellom en klasse av undergrupper i G og
undergrupper i kvotientgruppen G/N , der som vanlig N er en normal undergruppe av
G. Denne sammenhengen er i og for seg ikke spesifikk for kvotientavbildningen, men
gjelder alle surjektive homomorfier. Det er naturlig, og det forenkler både notasjon og
forståelse, å arbeid i den generelle situasjonen. Så vi lar � : G ! H være en surjektiv
gruppehomomorfi, og vi lar N = Ker�.

Vi kan trekke undergrupper av H tilbake med � — det vil si at om K✓H er en
undergruppe, så er tilbaketrekningen det inverse bildet ��1

(K) av K. Det består av de
a 2 G med �(a) 2 H.

Vi kan skyve undergrupper av G frem ved hjelp av � — det vil si at om M✓G er
en undergruppe, så er fremskyvningen av M ikke annet enn bildet �(M) av M under
�. Det består av alle elementer på formen �(a) der a 2 G.

På dette viset har vi etablert to korresponanser mellom undergrupper av G og H,
én fra undergrupper i H til undergrupper i G og én den andre veien, men de er ikke
gjensidig inverse av hverandre. Vi minner om at siden N✓G er en normal undergruppe,
så er NM en undergruppe av G. Vi har:

Setning �.�� La � : G ! H være en surjektiv homomorfi mellom to grupper med
kerne N , og la K✓H og M✓G være en undergrupper. Da har vi

⇤ �(��1
(K)) = K

⇤ �(NM) = �(M)

⇤ ��1
(�(M)) = NM .
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Bevis: Det er en selvfølge at �(��1
(K))✓K, så la a 2 K. Siden � er surjektiv, kan vi

finne en b 2 G slik at �(b) = a. Da er så klart b 2 ��1
(K), og K✓�(��1

(K)).
Så til den andre påstanden. Dersom x 2 N = Ker� er jo �(xa) = �(a), slik at

�(NM) = {�(xa) | a 2 M,x 2 N } = {�(a) | a 2 M } = �(M).

For å innse den tredje, lar vi �(a) 2 �(M). Da finnes en b 2 M , slik at �(a) = �(b),
og det følger at �(ab�1

) = e. Derfor er x = ab�1 2 N , og således er a = xb 2 NM ,
og ��1

(�(M))✓NM . Inklusjonen den andre veien følger umiddelbart av den andre
påstanden i proposisjonen. o

En direkte og umiddelbar følge av den siste påstanden i denne proposisjonen er
Setning �.�� Anta at N✓M , da er ��1

(�(M)) = M .
Bevis: Siden N✓M er NM = M og etter proposisjon �.�� er ��1

(�(M)) = NM = M .
o

Vi ser altså at dersom vi begrenser oss til å se på undergrupper som omfatter kjernen
N til �, vil fremskyvning og tilbaketrekning av undergrupper, være to gjensidige inverse
én-én-tydige korrespondanser — mellom undergrupper i H og de i G som altså omfatter
N .

Vi fomulerer dette som et teorem, der vi også tar med et tillegg om de normale
undergruppene:
Teorem �.� La � : G ! H være en surjektiv gruppehomomorfi med kjerne N = Ker�.
Korrespondansene M 7! �(M) og K 7! ��1

(K) er to gjensidig inverse én-én-tydige
korrespondanser mellom undergrupper i G som inneholder N og undergrupper i H.
Normale undergrupper korresponderer til normale undergrupper.
Bevis: Alt unntatt påstanden om normale undergrupper korresponderer til normale er
vist i teksten før teoremet, så la oss sjekke det. Anta at K er normal og at a 2 ��

(K).
La x 2 G. Vi finner �(xax�1

) = �(x)�(a)�(x)�1, slik at 2 K siden K var antatt å
være normal. Anta så at M✓G er normal, la a 2 M og la x 2 H. Siden � er surjektiv,
finnes en y 2 G med �(y) = x, og vi har at yay�1 2 M siden M er normal. Det følger
at �(yay�1

) = x�(a)x�1 ligger i �(M), og således er �(M) en normal undergruppe. o

Vi avslutter dette avsnittet, med å gå tilbake til situasjonen der H = G/N og der
surjeksjonen er den kanoniske projeksjonen ⇡ : G ! G/N . Som beskrevet ovenfor har
vi korrespondansen mellom undergrupper i G/N og undergrupper i G som inneholder
N , men vi har også en liten tilleggsinformasjon som korollar �.� gir oss, nemlig at
�(M) ' M/N , og i denne sammenhengen skal vi være såpass slurvete at vi skriver
�(M) = M/N , og sier at undergruppen M korresponderer til M/N .

Oppgaver

�.��. Finn eksempler på en homomorfi � : G ! H mellom to grupper og en undergruppe
K✓H slik at �(��1

(K)) 6= K Hint: Finn en homomorfi som ikke er surjektiv og en
undergruppe som ikke ligger i bildet.
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�.��. Anta at � : G ! Zp er ikke-triviell gruppehomomorfi der p er et primtall. Vis at
� er surjektiv, og vis at det ikke finnes undergrupper som er ekte inneholdt mellom
Ker� og G.

�.��. La � : G ! Zpq være en surjektiv gruppehomomorfi der p og q er to primtall.
Beskriv alle undergrupper i G som inneholder Ker�.

�.��. Vis at det ikke finnes undergrupper som ligger ekte imellom An og Sn.
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