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Definisjoner kapittel 17

• Partisjon av en mengde S: en mengde ikke-tomme delmengder av S, 
slik at snittet mellom dem blir tomt og unionen av alle delmengdene 
blir S

• En partisjon X er finere enn en partisjon Y dersom ethvert element i X
er en delmengde av et element i Y

• Ekvivalensrelasjon: en relasjon som er refleksiv, symmetrisk og
transitiv

• Ekvivalensklassen til et element x, [x]: en mengde som består av alle 
elementene som er relatert til x i en ekvivalensrelasjon



Definisjoner kapittel 18

• Permutasjon: En ordning av elementene i en mengde. Dersom vi 
allerede har en ordning er det en omstokking av elementene

• K-permutasjon: en permutasjon av k ut av totalt n elementer

• Kombinasjon: et utvalg av elementer fra en mengde hvor rekkefølgen 
ikke spiller noen rolle. Her bruker vi binomialkoeffisient

• Binomialkoeffisient er å ta antall k-permutasjoner og dele på k!



Oppgave 17.3

• Er følgende mengder partisjoner av S={1,2,3,4,5,6}? Forklar
hvorfor/hvorfor ikke
• {{1,2} , {2,3,4} , {4,5,6}} 

• {{1} , {2,5,3} , {4} , {6}}

• {{1,3,5} , {2,4,6}} 

• {{1,2} , {3,4,6}} 

• {Ø, {1,3,5} , {2,4,6}} 



Oppgave 17.3

• Er følgende mengder partisjoner? Forklar hvorfor/hvorfor ikke
• {{1,2} , {2,3,4} , {4,5,6}} 

• Dette er ikke en partisjon fordi dersom vi tar snittet mellom første og andre element, eller 
andre og tredje element, får vi ikke den tomme mengden

• {{1} , {2,5,3} , {4} , {6}} 
• Dette er en partisjon fordi alle elementene er disjunkte delmengder av S, og unionen av alle 

elementene gir oss S

• {{1,3,5} , {2,4,6}} 
• Dette er en partisjon fordi alle elementene er disjunkte delmengder av S, og unionen av alle

elementene gir oss S

• {{1,2} , {3,4,6}} 
• Dette er ikke en partisjon fordi unionen av elementene ikke gir oss S

• {Ø, {1,3,5} , {2,4,6}}  
• Dette er ikke en partisjon fordi et av elementene er den tomme mengden



Oppgave 17.9

• La 𝑥~𝑦 bety at x er like gammel som y. Vis at ~ er en 
ekvivalensrelasjon. Hva er ekvivalensklassene?

• Hvordan angripe oppgaven: 
• Vi vet at en ekvivalensrelasjon må være refleksiv, symmetrisk og transitiv

• Vi kan vise disse egenskapene i tur og orden

• Vi må huske på definisjonene av refleksiv, symmetrisk og transitiv
• Refleksivitet er kun definert fra en mengde til seg selv

• Sist kan vi se på hva som er ekvivalensklassene til relasjonen



Oppgave 17.9

• La 𝑥~𝑦 bety at x er like gammel som y. Vis at ~ er en 
ekvivalensrelasjon. Hva er ekvivalensklassene?

1. Vise at relasjonen er refleksiv
• Alle er like gamle som seg selv, så vi får x~𝑥



Oppgave 17.9

• La 𝑥~𝑦 bety at x er like gammel som y. Vis at ~ er en 
ekvivalensrelasjon. Hva er ekvivalensklassene?

1. Vise at relasjonen er refleksiv
• Alle er like gamle som seg selv, så vi får x~𝑦

2. Vise at relasjonen er symmetrisk
• Dersom x er like gammel som y, så må y være like gammel som x, og de er like

gamle. Vi får derfor både x~𝑦 og y~𝑥



Oppgave 17.9

• La 𝑥~𝑦 bety at x er like gammel som y. Vis at ~ er en 
ekvivalensrelasjon. Hva er ekvivalensklassene?

1. Vise at relasjonen er refleksiv
• Alle er like gamle som seg selv, så vi får x~𝑦

2. Vise at relasjonen er symmetrisk
• Dersom x er like gammel som y, så må y være like gammel som x, og de er like

gamle. Vi får derfor både x~𝑦 og y~𝑥

3. Vise at relasjonen er transitiv
• Dersom x er like gammel som y, og y er like gammel som z, så må x være like

gammel som z. Vi får da dersom x~𝑦 og y~𝑧 så x~𝑧



Oppgave 17.9 

• La 𝑥~𝑦 bety at x er like gammel som y. Vis at ~ er en 
ekvivalensrelasjon. Hva er ekvivalensklassene?

• Det vil bli én ekvivalensklasse for hver alder, og hver ekvivalensklasse 
vil bestå av alle personer av en gitt alder



Oppgave 17.14

• Finn ekvivalensklassen til 1, [1], for ekvivalensrelasjonene: 
• { 1,1 , 2,2 , 3,3 , ⟨4,4⟩}

• { 1,1 , 2,2 , 3,3 , 4,4 , 1,2 , ⟨2,1⟩}

• { 1,1 , 2,2 , 3,3 , 4,4 , 1,3 , ⟨3,1⟩}

• { 1,1 , 2,2 , 3,3 , 4,4 , 1,4 , ⟨4,1⟩ , 2,3 , ⟨3,2⟩}

• { 1,1 , 2,2 , 3,3 , 4,4 , 2,3 , ⟨3,2⟩}

• { 1,1 , 2,2 , 3,3 , 4,4 , 1,2 , ⟨1,4⟩ , 2,1 , 2,4 , 4,1 , ⟨4,2⟩}



Oppgave 17.14

• Finn ekvivalensklassen til 1, [1], for ekvivalensrelasjonene: 
• { 1,1 , 2,2 , 3,3 , ⟨4,4⟩}

• [1] = {1}

• { 1,1 , 2,2 , 3,3 , 4,4 , 1,2 , ⟨2,1⟩}
• [1] = {1,2}

• { 1,1 , 2,2 , 3,3 , 4,4 , 1,3 , ⟨3,1⟩}
• [1] = {1,3}

• { 1,1 , 2,2 , 3,3 , 4,4 , 1,4 , ⟨4,1⟩ , 2,3 , ⟨3,2⟩}
• [1] = {1,4}

• { 1,1 , 2,2 , 3,3 , 4,4 , 2,3 , ⟨3,2⟩}
• [1] = {1}

• { 1,1 , 2,2 , 3,3 , 4,4 , 1,2 , ⟨1,4⟩ , 2,1 , 2,4 , 4,1 , ⟨4,2⟩}
• [1] = {1,2,4}



Uavhengige valg

• «Med tilbakelegging», altså når du har valgt et element kan du velge 
det samme elementet igjen

• Når vi skal gjøre uavhengige valg bruker vi multiplikasjonsprinsippet
• Vi multipliserer antall muligheter vi har for hvert steg

• Eks: På hvor mange ulike måter kan vi lage en streng av lengde 5 over 
alfabetet {a, b, c}? 

• Eks: Hvor mange ulike strenger av lengde 3 kan vi lage fra vårt alfabet (29 
bokstaver)?



Uavhengige valg

• «Med tilbakelegging», altså når du har valgt et element kan du velge det 
samme elementet igjen

• Når vi skal gjøre uavhengige valg bruker vi multiplikasjonsprinsippet
• Vi multipliserer antall muligheter vi har for hvert steg

• Eks: På hvor mange ulike måter kan vi lage en streng av lengde 5 over alfabetet {a, b, 
c}?

• Svar: For hver bokstav i strengen har vi 3 bokstaver fra alfabetet å velge mellom, altså 
vil vi ha 3 valg, 5 ganger på rad. Vi kan derfor lage en streng av lengde 5 på 3 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅
3 ⋅ 3 = 35 = 243 ulike måter

• Eks: Hvor mange ulike strenger av lengde 3 kan vi lage fra vårt alfabet (29 bokstaver)?

• Svar: For hver bokstav i strengen har vi 29 valg: 29 ⋅ 29 ⋅ 29 = 293 = 24389 ulike 
måter



Avhengige valg/ordnet utvalg 

• Vi er interessert i å velge ut noen av elementene fra en mengde, men 
ikke alle

• Vi gjør det samme som med fakultet, men vi stopper når vi har fått så 
mange elementer vi ville. 
• Eks: vil ha 3 elementer fra en mengde med 10 elementer: 10 ⋅ 9 ⋅ 8 = 720



Kombinasjoner

• Når vi ikke er interessert i rekkefølgen på elementene, bare hvor 
mange ulike måter man kan sette dem sammen må
• Noen strenger har for eksempel samme bokstav flere ganger, så noen av 

permutasjonene for den strengen vi se identiske ut, siden vi ikke ser forskjell 
på de bokstavene som forekommer flere ganger



Hvor mange ulike strenger kan jeg lage av 
ordet banan?
• Jeg har én b, to a’er og to n’er. Hele strengen er totalt 5 bokstaver lang

• Jeg starter med å finne antall måter å stokke opp bokstavene på 
• 5! = 120, men noen av disse strengene vil være identiske! 
• For eksempel vil ananb skrives som både 𝑎1𝑛𝑎2𝑛𝑏 og 𝑎2𝑛𝑎1𝑛𝑏
• Vi må nå fjerne de strengene som er identiske, slik at vi bare sitter igjen med 

ulike strenger
• Vi så at vi fikk to ulike måter å skrive ananb på. Derfor må vi dele på 2 slik at 

kun én av dem står igjen. Dette tallet 2 kom av at vi hadde to a’er, så de kunne 
stå på 2! Ulike måter i strengen ananb. Vi vet at det samme vil skje med 
bokstaven n, som også forekommer 2! Ganger. 

• Vi får derfor 
5!

2!2!1!
=

120

(2⋅1)(2⋅1)(1)
=

120

4
= 30 kombinasjoner av banan



Når vi skal finne kombinasjoner med 
restriksjoner/begrensninger
• Vi har to alfabeter 𝐴1 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑} og 𝐴2 = {𝑥, 𝑦, 𝑧}

• Jeg vil lage et ord som har:
• seks bokstaver totalt

• minst to bokstaver skal være fra alfabet 𝐴1

• Hvor mange ulike ord kan jeg få som oppfyller disse kravene?



Når vi skal finne kombinasjoner med 
restriksjoner/begrensninger
• Vi har to alfabeter 𝐴1 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑} og 𝐴2 = {𝑥, 𝑦, 𝑧}

• Jeg vil lage et ord som har seks bokstaver totalt, minst to bokstaver skal være 
fra alfabet 𝐴1

• Antall strenger jeg kan lage totalt fra de to alfabetene er 76



Når vi skal finne kombinasjoner med 
restriksjoner/begrensninger
• Vi har to alfabeter 𝐴1 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑} og 𝐴2 = {𝑥, 𝑦, 𝑧}

• Jeg vil lage et ord som har seks bokstaver totalt, minst to bokstaver skal være 
fra alfabet 𝐴1

• Antall strenger jeg kan lage totalt fra de to alfabetene er 76

• Jeg vet at minst to bokstaver skal være fra alfabet 𝐴1. Det betyr at det er to 
typer strenger som ikke er lov: de strengene som ikke inneholder noen
bokstaver fra 𝐴1 og de strengene som kun inneholder én bokstav fra 𝐴1, så 
disse passordene må jeg fjerne



Når vi skal finne kombinasjoner med 
restriksjoner/begrensninger
• Vi har to alfabeter 𝐴1 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑} og 𝐴2 = {𝑥, 𝑦, 𝑧}

• Jeg vil lage et ord som har seks bokstaver totalt, minst to bokstaver skal være 
fra alfabet 𝐴1

• Antall strenger jeg kan lage totalt fra de to alfabetene er 76

• Jeg vet at minst to bokstaver skal være fra alfabet 𝐴1. Det betyr at det er to 
typer strenger som ikke er lov: de strengene som ikke inneholder noen
bokstaver fra 𝐴1 og de strengene som kun inneholder én bokstav fra 𝐴1, så 
disse passordene må jeg fjerne
• Antall strenger med ingen bokstaver fra 𝐴1 er 36 = 729



Når vi skal finne kombinasjoner med 
restriksjoner/begrensninger
• Vi har to alfabeter 𝐴1 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑} og 𝐴2 = {𝑥, 𝑦, 𝑧}

• Jeg vil lage et ord som har seks bokstaver totalt, minst to bokstaver skal være 
fra alfabet 𝐴1

• Antall strenger jeg kan lage totalt fra de to alfabetene er 76

• Jeg vet at minst to bokstaver skal være fra alfabet 𝐴1. Det betyr at det er to 
typer strenger som ikke er lov: de strengene som ikke inneholder noen
bokstaver fra 𝐴1 og de strengene som kun inneholder én bokstav fra 𝐴1, så 
disse passordene må jeg fjerne
• Antall strenger med ingen bokstaver fra 𝐴1 er 36 = 729

• Antall strenger med nøyaktig én bokstav fra 𝐴1 er 6 ⋅ 4 ⋅ 35 = 5832



Når vi skal finne kombinasjoner med 
restriksjoner/begrensninger
• Vi har to alfabeter 𝐴1 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑} og 𝐴2 = {𝑥, 𝑦, 𝑧}

• Jeg vil lage et ord som har seks bokstaver totalt, minst to bokstaver skal være 
fra alfabet 𝐴1

• Antall strenger jeg kan lage totalt fra de to alfabetene er 76

• Jeg vet at minst to bokstaver skal være fra alfabet 𝐴1. Det betyr at det er to 
typer strenger som ikke er lov: de strengene som ikke inneholder noen
bokstaver fra 𝐴1 og de strengene som kun inneholder én bokstav fra 𝐴1, så 
disse passordene må jeg fjerne
• Antall strenger med ingen bokstaver fra 𝐴1 er 36 = 729

• Antall strenger med nøyaktig én bokstav fra 𝐴1 er 6 ⋅ 4 ⋅ 35 = 5832

• Antall strenger som oppfyller kravene blir derfor76 − 36 − 6 ⋅ 4 ⋅ 35 = 111088


