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Abstract 

Att undervisa abstrakt bevisföring 
 

- Genom klassrumsdialog, studentsamarbete och öppen kursplan 
 
Efter att ha tagit del av självupplevda och observerade svårigheter med 
matematikutbildningen i Uppsala och då främst avsaknaden av hjälp i steget från praktisk 
räknematematik till abstrakt bevismatematik har jag utformat detta kursmaterial som är tänkt 
att läsas av intresserad lärare i matematik på grundläggande universitetsnivå. Den 
undervisningsform som presenteras har även testats på studenter i grundläggande matematik. 
Texten författades som ett examensarbete på magisternivå i matematik vid Uppsala 
Universitet under vårterminen 2007. 
 
 

To teach the art of abstract proof construction 
 

- By classroom dialogue, student cooperation and open course planning 
 
After having taken part of experienced and observed difficulties with the mathematics 
education in Uppsala and foremost the lack of help in the transition from practical, calculation 
based mathematics to abstract and proof based mathematics I have constructed this course 
material which is to be read by mathematics teachers at basic university level. The proposed 
form of education is tested together with students of basic mathematics at the university. This 
text was written as a magister thesis in mathematics at Uppsala University during the spring 
of 2007. The text and the course material is written in Swedish. 
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  0. Definition av matematik från NE 
 
Saxat från Nationalencyklopedins definition av matematik: 
 

Matematik en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och 
metodutveckling. Matematiken är abstrakt: den har frigjort sig från det konkreta 
ursprunget hos problemen, vilket är en förutsättning för att den skall kunna vara 
generell, dvs. tillämpbar i en mångfald situationer, men också för att den logiska 
giltigheten hos resonemangen skall kunna klarläggas. 

 
Här hittar man även följande om axiom: 
 

En matematisk teori består av resultat som härleds ur en samling påståenden, 
axiom, vilka betraktas som givna och utan bevis läggs till grund för teorin. Valet 
av axiom begränsas endast av kravet på utvecklingsmöjligheter och av hur 
intressant den teori är som kan byggas upp från dessa. 

 

 1. Problem 
 
Det går ett spöke genom Pollacksbacken och bland de matematikstuderande där. Hos 
studenterna på de lägre årskurserna finns en skräck och en rädsla för något vars namn få vågar 
nämna och ännu färre har sett i vitögat. Det lilla fåtal som nådde till slutet av fjärde årskursen 
på NVP – MaDa med inriktning mot ren matematik och som får frågan om vilken kurs som 
var svårast i förhållande till deras förkunskaper svarar många: Algebra MN3. Ryktena är 
många och obehagliga, det sägs bland annat att det finns en doktorand på IT som vid första 
försöket fick ett poäng av fyrtio på tentan. Vidare hörs det röster som påstår att det här är 
kursen som makes you or breaks you. Ingenting blir bättre av att studenter på högre årskurser 
fortsätter att skrämma nya studenter med skräckhistorier om den svåraste kursen på 
matematiska. 
 
Så vad beror det dåliga ryktet på? Är materialet i Algebra MN3 som behandlar grupper, 
ringar, kroppar och litet Galoisteori så ofantligt svårt att det förtjänar ett sådant rykte? Eller är 
det bara uppblåsta spökhistorier? För att besvara frågan vill jag börja med att gå till mig själv 
och tiden när jag började läsa Algebra MN3. Jag hade just avslutat mitt andra år och var i 
början på mitt tredje. Jag hade precis avslutat en fantastisk termin med högsta betyg i samtliga 
kurser jag läst och däribland en spikad tenta i kursen Komplex Analys MN1 på C-nivå. Mitt 
självförtroende var på topp efter en utmärkt studieinsats och jag såg fram emot fortsatta 
matematikstudier. Det var då jag mötte Algebra MN3. Men jag var beredd. Jag hade förberett 
mig på det värsta, ryktena sa att det skulle bli svårt så jag valde att kombinera med en lätt kurs 
vid sidan av. Ändå gick jag snabbt in i väggen. Det infördes tiotals nya begrepp på 
föreläsningarna varje vecka, fokus låg helt på bevisföring och bland uppgifterna vi fick att öva 
på hemma fanns inte någon enda av räknetyp som kunde hjälpa mig bli bekant med de nya 
begreppen. Jag blev snabbt vilsen, därefter modfälld och hade det inte varit för att jag är så 
envis hade jag snart gett upp, vilket många omkring mig snart gjorde. 
 
Jag drar slutsatsen att det hemska ryktet är förtjänat. Så är det ett problem vi måste leva med 
eller kan vi avhjälpa det? Vi ska börja med att se hur jag gjorde själv för att komma vidare. 
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 2. Analys 
 
Väl på andra sidan inser jag att problemet var att jag inte var ordenligt förberedd. De tidigare 
kurserna jag läst hade inte utrustat mig med de verktyg jag behövde för en så abstrakt kurs 
som denna. Dessa små verktyg, eller snarare sätt att tänka, var jag tvungen att på ett mycket 
mödosamt vis utrusta mig själv med under en lång och snårig resa. Jag var tvungen att själv 
överbrygga ett glapp som fanns mellan de kurser jag hade läst och de jag ville läsa. 
 
Algebra MN3 är strikt annorlunda än de flesta kurser som studenter vanligen kommer i 
kontakt med innan. Den innehåller mycket mera bevis och många fler definitioner som inte är 
naturliga än någon tidigare kurs och framför allt så är det mycket mindre räkning. Vidare tror 
jag inte att innehållet i Algebra MN3 till sin natur är så mycket svårare än andra kurser, som 
ryktena vill påstå, än det i andra kurser utan främst annorlunda. Så vad är lösningen på 
problemet? Förhoppningsvis kan vi hitta ett sätt att överbrygga den klyfta i form av 
abstraktionsnivå och tillgängliga verktyg som uppstått mellan de lägre kurserna och de högre. 
 
Vad är det för ett glapp jag pratar om och finns det verkligen? Vi kan börja med att titta i 
Advanced Mathematical Thinking (Tall, D., 1991) där det står följande på sidan 20: 
 

The move from elementary to advanced mathematical thinking involves a 
significant transition: that from describing to defining, from convincing to 
proving in a logical manner based on those definitions. This transition requires a 
cognitive reconstruction which is seen during the university students’ initial 
struggle with formal abstractions as they tackle the first year of university. It is 
the transition from the coherence of elementary mathematics to the consequence 
of advanced mathematics, based on abstract entities which the individual must 
construct through deductions from formal definitions. 

 
Detta glapp som jag nämnt är alltså inte något påhitt utan verkar finnas. Om vi nu dammar av 
en gammal bok om matematikundervisning, New trends in mathematics teaching, volume III 
(1972), kan vi hitta följande ledtråd på sidan 19 som vi ska komma tillbaka till senare: 
 

The trend to incorporate concepts of algebraic structure into school mathematics 
has done much to bridge the gap between mathematics studied in school and 
contemporary mathematics. 

 
Alltså, om vi lär oss om algebraiska strukturer så kommer vi förstå abstrakt matematik bättre? 
Nej, riktigt så enkelt är det inte enligt New trends in mathematics teaching, volume IV (1979). 
Vi läser följande på sidan 53: 
 

There are many teachers who would assert that, whilst the ability to handle 
mathematics to a high degree of abstraction is a desirable goal of mathematical 
education, abstraction is more properly described as an activity than as a state. 
For such teachers, it is more important to involve students in the process of 
abstraction than to teach them about the abstract structures of mathematics; and 
this would require learning materials of a very different kind from most text-books 
in current use at this level. 
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70-talet kan verka som länge sen men citatet ovan ger oss inspiration till att vilja författa en 
ny sorts lärobok och ett nytt sätt att lägga upp kurser, vilket är precis vad det här 
examensarbetet handlar om. 
 

 3. Bakgrund till lösningen 
 
 3.1 Val av bakgrundsmaterial 
 
Så hur ska vi börja med denna nya lärobok? Först måste vi ju ha något att lära ut. Att utforma 
en kurs i enbart abstrakt tänkande kanske inte är det allra lättaste. Vi bör trots allt gå vägen via 
någon abstrakt struktur, även om vi inte vill fokusera på strukturen själv. Efter noga 
övervägande har jag valt grupper till detta. Valet görs av många anledningar, jag tar dem i 
punktform nedan: 
 

1. För det första är gruppteori ett abstrakt begrepp, det är ont om genvägar via praktiska 
räkningar.  

2. Grupper är ett mycket centralt matematiskt begrepp. Det dyker upp, utan att man har 
bett om det eller haft det i sikte från början, i många grenar av matematiken; allt från 
komplex analys till geometri och kombinatorik. 

3. När vi börjar teoribygget kan vi formulera oss på ett kortfattat sätt via axiom som kan 
förstås direkt utan att vi behöver några exempel. Dessutom kommer vi snabbt framåt, 
ur axiomen följer omedelbart många lättformulerade och lättbevisade satser. 

 
Läser vi vidare i New trends in mathematics teaching, volume III så hittar vi längre ner på 
samma sida följande: 
 

A group (S,*) is an operational system with the following properties: [group 
axioms] The study then goes on to […] develop at least a miniature theory 
associated with groups. For example, from the definition of a group, students can 
deduce several simple and useful theorems: Left cancellation, unique solution of 
every linear equation. This theory can then be interpreted within specific groups, 
e.g. (Z,+), (Q+ , ⋅). 
 

Vårt val av teori att testa vår nya undervisningsform på verkar med andra ord vettigt. Citatet 
ovan fångar i princip allt det vi vill göra i vår nya kurs i abstrakt bevisföring. Att formulera 
gruppaxiomen, låta studenterna själva utveckla en teori byggd på dessa och låta dem bevisa 
några enkla påståenden. 
 
Citatet ovan använder också ordet develop. Vem som helst kan förstå att om man ska utveckla 
något på egen hand så kräver detta ett stort mått kreativitet. Som tur är så finns det en del 
skrivet om matematisk kreativitet vilket är nästa punkt på dagordningen. 
 
 3.2 Kreativitet 
 
Att utföra ett bevis utifrån givna förutsättningar kan ses som en betydligt mycket mer kreativ 
uppgift än den algoritmiska typproblembaserade matematik som ligger i fokus under 
studentens första år i matematik. Särskilt kreativt krävande är uppgiften att utforma bevis i 
mer abstrakt, axiomatisk matematik såsom gruppteori eller topologi. I till exempel 
grundläggande analys eller algebra är studenten bekant med de objekt som ska manipuleras 
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och har fått god erfarenhet av verktygen genom att ha räknat med dem, på så vis är en mjuk 
väg utstakad till kreativ problemlösning. Men i fallet gruppteori är axiomen något främmande 
som man ska bekanta sig med genom att utföra bevis. 
 
Matematisk kreativitet beskrivs på ett intressant sätt i Advanced mathematical thinking (Tall, 
1991). Den trestegsmodell som läggs fram där består av 
 

1. Teknisk aktivitet 
2. Algoritmisk aktivitet 
3. Kreativ aktivitet 

 
Den tekniska aktiviteten tränar helt grundläggande färdigheter; i grundläggande matematik till 
exempel bråkräkning, parentesmanipulation och på högre nivå till exempel grundläggande 
mängdlära och logik. Dessa färdigheter är tänkta att ingå in någon sorts verktygslåda som 
studenten alltid bär med sig. Detta är ett förstadium som behövs inför det studenten ska lära 
sig och skulle kunna ses som ett steg noll. 
 
Algoritmisk aktivitet brukar vara det första som studenten möter vid kontakt med ett nytt 
område. Detta skulle inom grundläggande analys kunna vara beräkning av enklare integraler, 
polynomdivision eller induktionsbevis. Dessa följer en given mall och är tänkta att 
introducera studenten till ett nytt område och göra denne bekant med nya begrepp på ett 
smidigt sätt. Genom att lära sig steg-för-steg metoder att lösa problem blir studenten snabbt 
bekant med nya ord och begrepp och kan sedan gå vidare till mer avancerade problem som 
kräver ett större mått kreativitet. 
 
Kreativ aktivitet tränar förmågan att lösa problem utan att känna till någon lösningsmall. Att 
kunna genomföra ett bevis utan att känna till tricket på förhand är en process som kräver stora 
mängder kreativitet och mognad. Först och främst måste man vara väl bekant med begreppen. 
Bekantskap av det här slaget brukar man kunna utveckla genom det vi ovan beskriver som 
algoritmisk aktivitet. I fallet abstrakt bevisföring är denna typ av förberedelse svår att få till 
utan att komma för nära det vi vill lära oss, vanligast är att helt enkelt skriva ner färdiga bevis 
eller exempel. Att presentera färdiga koncept leder till att vi tappar bort det kreativa 
momentet. 
 
Som exempel på den här trestegsraketen skulle man kunna ta den typ av integrering man 
ägnar sig åt i grundläggande analyskurser. Som teknisk aktivitet skulle man kunna se 
polynomdivision, någonting man lär sig innan, som man förutsätter att det finns i ryggmärgen 
när man ska börja integrera. Som den algoritmiska aktiviteten kan man se den enklare typ av 
integrering som man ägnar sig åt under gymnasiet, att integrera x2 till exempel. Det följer en 
given mall men behöver göras många gånger för att man ska kunna utföra spontant. Under sin 
första termin på universitet eller högskola kommer man i kontakt med något man skulle kunna 
kalla kreativ integrering. Då är det ofta inte på förhand uppenbart vilken teknik eller 
variabelsubstitution som är lämplig. I det här läget måste man vara matematiskt kreativ. 
 
Jag tror att undervisningen som den ser ut idag inte hjälper studenter på ett bra sätt fram till 
steg tre i fallet abstrakt algebra. För det första så är det vanligt att studenter inte är utrustade 
med många grundläggande verktyg; man har sett mängdbegreppet, kontraposition, 
motsägelsebevis med mera men frågar man hur man bevisar surjektivitet så är det många som 
är osäkra på vad det är och hur man använder dessa verktyg till detta. Att man har sett något i 
sin undervisning till exempel under föreläsning betyder för många inte att man lärt sig det så 
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bra att man kan använda det. Det skulle behövas undervisning där dessa verktyg står i fokus 
för att de ska kunna bli användbara för studenten.  
 
Min uppfattning om mycket abstrakt matematik är att steg två på vägen mot kreativitet inte 
finns tillgängligt. Något sådant som algoritmisk aktivitet när vi pratar om bevisföring finns 
egentligen inte. Att lära sig bevis utantill som en sorts procedur, vilket det ägnas en del möda 
åt på lägre kurser, ger inte så mycket till förmågan att själv kunna konstruera ett. 
 
 3.3 Att förmedla kreativ bevisföring 
 
Vi har alltså konstaterat att i abstrakta kurser så måste vi vara kreativa för att utföra bevis men 
i de tre steg som behövs för att nå till kreativitet är studenterna för det första ofta skakigt 
utrustade med verktyg som krävs och för det andra så är räkneövningar inte en bra väg fram 
till bevis. För att summera behöver vi alltså bättra på verktygslådan och hitta andra vägar att 
gå istället för den algoritmiska aktiviteten. 
 
Vi behöver alltså vara kreativa för att kunna bli bra på att utföra bevis. Men bevis är ju svårt, 
är vi alltså inte kreativa? Jag tror att vi i alla fall inte är tillräckligt bra på att förmedla 
kreativitet. Följande står att läsa i A sense-making approach to proof: Strategies of students in 
traditional and problem-based number theory courses (Smith, Jennifer, 2006): 
 

For many students, mathematics is a subject that is done to them rather than one 
in which they can explore ideas and think creatively. This perception is not 
limited to pre-college students; undergraduate mathematics majors and 
secondary mathematics teachers have been observed exhibiting a view of 
mathematical proof that is nearly procedural, regarding the construction and 
writing of a proof as an algorithm to follow rather than a creative process for 
solving a problem.  

 
Här får vi veta två saker. Först och främst så är det vanligt att studenter inte tagit sig över 
gapet från algoritmisk problemlösning till abstrakt bevisföring och också att vi är dåliga på att 
förmedla hur man konstruerar bevis. Jag tror att en anledning kan vara att man vanligen bara 
tar upp de bevis som kursen i fråga innehåller utan att reflektera så mycket över hur de är 
uppbyggda av logiska byggstenar. 
 
Att som nybörjare och okunnig i ett ämne börja konstruera bevis är svårt och mödosamt. Det 
kan lätt upplevas som så jobbigt att man helt enkelt ger upp, ofta för tidigt. Min uppfattning är 
att många problem går att lösa om man har rätt verktyg till hands och är väldigt envis. De 
bevis som en student får se under början av sin studietid är till största delen de som läraren 
eller författaren till boken har konstruerat på förhand. Problematiken här står att läsa om i 
Advanced Mathematical Thinking på sidan 17: 
 

Many mathematicians have learned to present their best face in public, showing 
their ideas in polished form and concealing the toil and false turnings that littered 
their growth. 

 
Ett problem som finns i den tidigare delen av utbildningen är att studenten nästan aldrig får 
lära sig hur abstrakta bevis egentligen blir till. Detta blir man tvungen att lära sig själv, en 
lång och mödosam process. Man får gång på gång se en lärare som snabbt, säkert och på ett 
intelligent sätt skriver ner bevis på tavlan och kanske också andra studenter som efter mycket 
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hårt arbete presenterar sina bevis av hemuppgiften från början till slut. Inte i något av dessa 
fall får man som oerfaren betraktare se hur det gick till att komma fram till beviset, en process 
som ofta är väldigt annorlunda mot hur beviset sedan presenteras. Många studenter behöver få 
lära sig processen: tekniker att använda och hur man ska resonera sig fram i abstrakta bevis. 
Det behövs kurser i eller kanske moment i kurser om abstrakt bevisföring. Frågan som vi 
påstår oss ha svaret på ställs direkt efter citatet ovan: 
 

How it is possible to initiate students into the wider vision of the nature of 
mathematical thinking that includes the arduous growth of mathematical thinking 
in a manner appropriate for a learner? 
 

Mitt förslag till att lösa den problematik jag försökt formulera ovan är genom den mall som 
materialet jag utformat sätter upp. Jag ska försöka förklara grundtanken här nedan. 
 

 4. Lösningen 
 
Materialet är formulerat som om det var till för självstudier som vilken annan bok som helst 
men jag är osäker på om det verkligen kan fungera som ett sådant. Målet är snarare att man 
som lärare ska kunna läsa, ta det till sig och därefter presentera en kurs byggd på detta för en 
grupp studenter. Målet är att studenten vid varje lektion ska gå igenom tre faser: verktyg, 
kunskap, bygge. Först samlar hon på sig de verktyg hon behöver. Därefter skaffar hon sig 
noggrann kunskap om grunden hon står på och sedan börjar hon att bygga sin teoretiska 
struktur. 
 
Till att börja med tror jag lärarens roll i det hela inte ska vara av den traditionella sorten som 
pratar väldigt mycket och skriver väldigt många bokstäver på tavlan. Läraren bör istället vara 
med i den kreativa process som pågår i klassrummet där studenterna är de drivande krafterna 
och läraren till största delen står bredvid och hejar på. Detta är nog många lärares 
svårgenomförda, didaktiska dröm men det här materialet föreslår ett sätt att genomföra detta 
som sätter fokus på att väcka debatt i klassrummet och som faktiskt kan fungera. 
 
 4.1 Bildande av verktygslåda 
 
Materialet är indelat i fyra stycken kapitel och som en avslutning följer en epilog. Kapitlen är 
i sin tur indelade på ett sinsemellan liknande vis. Först går man igenom några verktyg som 
behövs i studentens verktygslåda för att alls kunna angripa problemen enligt steg ett i den 
kreativa processen jag beskrivit ovan. Förhoppningsvis har studenten redan kommit i kontakt 
med dessa verktyg under sitt första år, men fokus här ligger på att försöka förklara ganska 
svåra saker en gång till och förhoppningsvis fylla igen några luckor som kan tänkas finnas. 
Dessa verktyg och förklaringar av begrepp tas upp när de behövs och som lärare kan man 
tänka sig att istället presentera en förklaring först när och om sådan efterfrågas av studenterna. 
Som exempel skulle kunna nämnas begreppet binär operation. Man skulle alltså kunna 
formulera gruppaxiomen och fråga studenterna om de förstår precis alla ord och speciellt 
svåra ord som associativitet och binär operation. Gör de helt säkert det, vilket kan bekräftas 
genom frågor eller genom att man ber om exempel, kan man gå vidare och gör de inte det ger 
man sig in på att förklara detta begrepp så noga som man kan, gärna med exempel hämtade 
från vardagen. Varför jag tycker det är så viktigt med vardagliga exempel genom hela kursen 
ska jag förklara i 4.5 men först går vi vidare i materialet. 
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 4.2 Att lägga det teoretiska fundamentet 
 
Efter att noga ha gått igenom vilka verktyg vi har till förfogande i avsnittet som vi kallar 
Grunder går vi vidare till den första byggstenen i teorin som ska komma. Nästa avsnitt av 
varje kapitel kallar vi för Axiom eller Nya Definitioner beroende på var i bygget vi befinner 
oss. Här presenterar vi den del som är grunden för det som studenterna ska ägna sig i det 
kommande avsnittet. Försök görs att förklara varje begrepp så noga och ingående som 
möjligt. Efter att dessa har blivit presenterade stannar vi upp för en smula eftertanke. Här är 
tanken att studenterna själva ska försöka fundera igenom vad axiomen eller den nya 
definitionen innebär och också försöka formulera frågor om dessa. Det är en hälsosam 
reaktion att när man läser en ny definition börja fundera på om det är en bra definition som är 
välformulerad och vad som är de omedelbara konsekvenserna av den. Studenterna ledsagas av 
läraren till att formulera teoremen och därefter bevisa dem helt själva med enbart vägledning 
från läraren. 
 
 4.3 Samarbete och studentdrivet teoribygge 
 
Efter att studenterna fått definitioner formulerade för sig och fått fundera en stund så är nästa 
steg att formulera de små satser som finns att bevisa om det nya. Denna del kallar vi Teorem 
och den består av ett antal påståenden som handlar om våra nya definitioner. Tanken är att 
studenterna själva ska bevisa dessa. Efter att mycket noga ha gått igenom vilka verktyg som 
finns tillgängliga och hur grunden vi har att stå på ser ut är det bara självförtroende och 
envishet som behövs från studentens sida. Några hjälpande ord på vägen från läraren kan vara 
bra, men viktigare är att studenterna hjälps åt att nå fram till målet. 
 
Resten av varje kapitel ser lite olika ut för de olika kapitlen. I slutet av det första kapitlet finns 
en del som vi kallar för Exempel. Värt att notera är att, till skillnad från många andra texter i 
samma bransch så tar vi här upp exemplen efter att vi bevisat våra teorem. Motiven till detta 
är många, bland annat är det viktigt att den abstrakta struktur vi bygger får stå på egna ben, att 
den till en början inte behöver vara motiverad, exemplen ska inte krävas utan komma som en 
glad överraskning. Vidare så är det viktigt att den abstrakta definitionen av grupp inte blandas 
ihop med något av sina exempel. Detta är väldigt lätt hänt i fallet axiomatisk geometri där det 
ofta är svårt att skilja på axiomen och den verkliga världen. På samma sätt kan det vara lätt 
hänt att man i sin mentala bild av en grupp blandar ihop den med till exempel heltalen. 
 
Det är viktigt att studenterna själva får genomföra byggandet av teorin från det första axiomet 
till den sista satsen. Att själv få genomföra bevisen och vara helt delaktig i hur de kommer 
fram ger en helt annan förståelse för satserna och för hela teorin. Ett exempel på detta tas upp 
i försök som jag gjorde tillsammans med studenter i början av sina matematikstudier, se 
Försök från verkligheten nedan. 
 
 4.4 En verkligt öppen kursplan driven av studenter 
 
Både invävt i texten och som små rutor i marginalen finns frågor och påståenden som leder 
bort från huvudspåret i materialet. Materialet nämner många ämnen som har koppling till det 
vi går igenom utan att gå in på detaljer, istället lägger det ut små lockbeten som studenterna i 
mån av intresse har möjlighet att stanna upp vid, tänka igenom en extra gång och därefter 
välja att fördjupa sig vidare i eller gå tillbaka till huvudspåret. För att som lärare kunna 
förmedla denna tanke i klassrummet gäller det att vara extremt lyhörd och också kunna lägga 
ut dessa lockbeten på ett bra sätt. Eftersom studenterna förhoppningsvis redan är aktiverade i 
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en debattliknande atmosfär i klassrummet har de förhoppningsvis inga svårigheter med att 
nappa på sådana beten och vilja gå vidare åt det håll de är intresserade av. Så länge 
studenterna aktiverar sig själva och ställer frågor om matematiken man pratar om finns det 
inget som hindrar att man fortsätter i den riktningen. 
 
 4.5 Vardagliga exempel 
 
Mycket av materialet och också den inspiration som läraren är tänkt att ge studenten under 
kursens gång har sitt ursprung i vardagen. Om man exemplifierar gruppbegreppet med till 
exempel addition så finns risken att studenten inte inser att det man vill introducera är något 
generellt. En grupp är vad som helst som uppfyller axiomen. Heltalen känner vi till, nästan lite 
för väl, de har egenskaper som tar bort fokus från axiomen och definitionerna, det vi vill 
bevisa om en grupp är uppenbart för heltalen. Tar man heltalen som ett exempel på en grupp 
så kommer vi tappa fokus på gruppbegreppet och en grupp kommer ses som en egenskap hos 
vissa matematiska strukturer snarare än ett teoribygge som kan stå på egna ben.  
  
Det här med att inte tappa fokus är centralt. En av sakerna som kursen vill förmedla är att 
matematik är generellt. Vi får inte binda upp oss till tal, funktioner eller matriser utan borde 
även kunna tänka i termer av molekyler, myror eller degklumpar, det är ju i verkligheten som 
matematik i allmänhet och gruppteori i synnerhet har sina mest fascinerande tillämpningar. 
Använder man degklumpar som exempel så kommer fokus ligga kvar på den generella, 
teoretiska strukturen samtidigt som vi visar att det vi gör faktiskt är användbart. 
 
Det vi gör här är att vi försöker lägga grunden till en väldigt vacker och användbar syn på 
matematik. Att matematik i någon mening på egen hand bygger upp en teoretisk struktur och 
bevisar satser utifrån abstrakta axiom. Efter att detta är gjort en gång för alla, kan man ta 
vilket verkligt fenomen som helst som uppfyller axiomen och automatiskt veta att satserna 
gäller för detta fenomen. Att matematik är en hjälpande vetenskap som bygger användbara 
ramverk för andra är en sak som är viktig att försöka förmedla till studenterna. 
 
 4.6 En hjälp till läraren 
 
Till denna handbok eller detta studentmaterial följer även ett lärarmaterial som hela tiden 
speglar vad studentmaterialet tar upp ur ett lärarperspektiv. Här ger vi läraren råd om vilka 
frågor man kan ställa och hur man skapar den rätta atmosfären i klassrummet. Alla 
frågeställningar och lösa trådar i studentmaterialet tas upp och alla satser bevisas, ofta med 
förklarande kommentarer och idéer om hur man gör för att leda en student på rätt väg i 
bevisföringen utan att säga för mycket. Den här lärarhandledningen är tänkt att läsas av en 
lärare som ska hålla en liknande kurs och med studenthandledningen i ögonvrån. De båda 
texterna läses bäst parallellt då de följer samma kapitel- och styckesindelning. 
 
Värt att nämna är att den undervisningsform som föreslås ändå har, kanske onödigt, många 
drag gemensamt med traditionell lektions- och föreläsningsbaserad undervisning. Man kan 
mycket väl tänka sig en modell där klassrummet består av många små elevgrupper där läraren 
går runt till varje grupp och undervisar lite i taget. 
 

 5. Försök från verkligheten 
 
Det sätt att tänka undervisning och det förslag på kursutformning som själva materialet är har 
jag även testat i verkligheten för att undersöka vad som verkligen fungerar. Förutom några 
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sämre dokumenterade och mindre allvarliga försök har jag utfört ett försök i mindre skala och 
ett i lite större. Det mindre av dessa genomfördes den 1 mars med Måns Eriksson och det 
större i början av maj med ett antal matematikstuderande. Jag har fått varje students 
medgivande om att använda deras fullständiga namn i texten. 
 
 5.1 Det mindre försöket 
 
  5.1.1 Försökspersonen 
 
Måns Eriksson går andra året på naturvetarprogrammet och ställde vid ett tillfälle upp på att 
”testa” lite av min kurs. Han har god matematisk erfarenhet i form av bland annat 
fourieranalys och komplex analys och har god matematisk förståelse i allmänhet. Han har inte 
varit i någon mer utförlig kontakt med gruppteori innan mer än ytterst ytligt. 
 
  5.1.2 Lektionen 
 
Vi höll på i ungefär två timmar utan rast med mig vid tavlan och honom i en stol i ett 
klassrum. Jag uppmuntrade ständigt Måns till att testa sina idéer och komma med ”dumma 
förslag” som vi tillsammans kunde motivera varför de var dumma och uppmuntra de smarta 
förslagen. Han var införstådd med att jag ville att han både skulle ställa frågorna och besvara 
dem. Min uppgift framför tavlan är på sin höjd vägledande. 
 
Jag började direkt med formuleringen av axiomen ett i taget. Jag presenterade dessa mycket 
långsamt och försiktigt och uppmuntrade Måns till frågor hela tiden. Jag såg till att han 
förstod varje enskilt ord av formuleringarna i axiomen. I fallet binär operation bad jag om 
vardagliga exempel. Det verkade som att Måns nyligen sysslat med bakning då de exempel 
han tog upp handlade om det. Det första handlade om ”degklumpar” som vi ”la ihop”. Vi 
konstaterade att mängden av alla degklumpar tillsammans med denna sammanläggning är en 
binär operation men att det omöjligen kan vara en grupp eftersom det inte finns någon invers. 
Jag försökte undvika matematiska exempel eftersom dessa kommer senare. 
 
Efter formuleringen frågade jag Måns vilka frågor vi kan tänkas ställa om axiomen. Han 
kommer då genast upp med påståendet att enhet och invers är unika. Han har tidigare sett en 
idé om hur man ska bevisa detta men lyckas inte utgående från axiomen. Jag säger då att vi 
behöver några ytterligare ”verktyg” för att kunna bevisa entydighet. Måns funderar ut några 
saker som vi skulle kunna behöva, till exempel att inversen kommuterar och även påståendet 
a ∗ b = b ∗ a som vi konstaterar kommer bli svårt att visa. 
 
Här började arbetet och Måns formulerade själv många intelligenta frågor om axiomen och 
vissa lyckades han besvara och resonera lite omkring. Andra var svårare och han behövde då 
vägledning i form av till exempel: ”Vad skulle du allra mest önska att det stod här?” 
Alternativt och i sista hand, framför allt på grund av tidsbrist: ”Tänk om det stod så här, vad 
skulle du kunna göra då?” 
 
Vi behandlade nästan alla teorem från första avsnittet. Alla frågor var ställda av Måns själv 
och var på något vis kopplade till entydighet av invers och enhetselement. 
 
Efter detta följer frågan om exempel i mitt material. Jag bad Måns komma med exempel, detta 
gick lite trögt och han kom med ganska tråkiga förslag i form av ”Heltalen under addition” 
eller ”Rationella talen utom noll under multiplikation”. Jag ville ha fram något intressant och 
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uppmuntrade till mer vardagsrelaterade exempel. Jag gav också ordet ”vridning” som tips. På 
det tidigare bakningstemat kommer nu ”ratten på vilken man ställer in temperaturen till 
spisplattan”. Exemplet blir lyckat och vi konstaterar snart att vi rör oss i Z7, alltså att vi har 
”addition modulo 7” som binär operation. Vi går igenom axiomen ett och ett och konstaterar 
att de gäller för vår spisknapp och vridningen av densamma. Vi konstaterar bland annat att vår 
operation som vi kallar vridning är associativ eftersom addition är associativ. Som en parentes 
kan nämnas att jag här skulle kunna ha ställt frågan: ”Varför är addition associativ 
egentligen?” Detta beror ju på Peanos axiom och man skulle kunna ha tagit tillfälle att nämna 
detta. 
 
  5.1.3 Feedback 
 
Jag bad Måns komma med kommentarer och reflektioner efter vår lektion och det visade sig 
att han var mycket positiv och nöjd med vad han hade fått lära sig. Först så blev han i det 
närmaste exalterad när han insåg att han hade tagit spisknappen som exempel och det hade 
fungerat. Jag förklarade att här har vi en av de stora vinsterna med abstrakt matematik. När vi 
gick igenom våra teorem bevisade vi en gång för alla att inversen är unik och att alla linjära 
ekvationer har en unik lösning och så vidare. Så fort vi har konstaterat att spisknappen är en 
modell för en grupp så följer dessa satser automatiskt. 
 
Vidare hade Måns många intressanta kommentarer om upplägget. Han var mycket förtjust i 
idén att få bygga teorin själv, det gör att man får en annan förståelse när man får göra ett bevis 
själv, det är helt annorlunda mot att läsa eller se någon annan göra det. Han tycker att det var 
en optimal situation att kunna sitta själv med en lärare och göra bevis med vägledning, men 
hur blir det när man är flera i klassrummet? Det är viktigt att uppmuntra ”multilogen” i 
klassrummet så att alla får komma till tals. 
 
  5.1.4 Reflektion 
 
Stunden var mycket nyttig för mig och jag tackar Måns som tagit sig tid till mitt 
examensarbete. Jag fick sätta fingret på flera svårigheter och kommit fram med några 
intressanta exempel. Det gick också upp för mig på ett tydligt sätt att en student som 
uppmuntras att komma med både dumma och smarta förslag kommer att säga något som man 
inte tänkt på innan; är det här resonemanget man just hörde rätt eller fel? Detta kräver 
extraordinär flexibilitet och snabbtänkthet på plats. 
 

 5.2 Det större försöket 
 
Jag hade ända sedan det här arbetets början planerat att det skulle kulminera i verklig 
undervisning för en grupp intresserade och motiverade studenter. När arbetet hade börjat 
mogna i mitten av april började jag göra reklam för mitt examensarbete och försökte 
intressera studenter att vara med. Jag betonade att man borde vara intresserad av matematik 
men inte nödvändigtvis läsa enbart matematik. Gruppteori är mycket användbart i fysik och 
jag tror det är viktigt att blivande gymnasielärare någon gång får se axiomatisk och abstrakt 
matematik för att ha en aning om vad som väntar väldigt matematiskt begåvade gymnasister. 
 
Jag gick runt i klassrum och satte upp lappar på anslagstavlor där studenter befinner sig för att 
informera om den kommande kursen. Flera studenter i olika kategorier hörde av sig men när 
det kom till kritan visade det sig att många inte hade tillräckligt med tid och när den första 
lektionen ägde rum den 8e maj så var tre studenter närvarande: Johanna Larsson, Anna 
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Nilsson och Lidia Svensson. Vi träffades totalt fyra gånger om cirka två timmar per gång. 
Inför den första lektionen hade jag även delat ut några problem om Peanos axiom av ungefär 
samma karaktär som de problem som ingår i kursen. Jag bad dem att försöka lösa dessa 
problem innan första tillfället. Enbart Johanna lämnade några skissartade tankar om hur hon 
hade angripit problemen. Alla studenter verkade tycka att det var svårt och ingen hade några 
förslag till lösningar. Min plan var att ge dem samma problemsamling efter kursens slut för att 
på ett ganska primitivt sätt undersöka om de utvecklats. 
 
  5.2.1 Första lektionen 
 
Den första lektionen ägde rum den 8 maj 2007, närvarande var Johanna, Anna och Lidia. 
Tillfället påbörjades klockan 10:15 och avslutades 12:15 utan rast. Kursen förflöt i stora drag 
planenligt, om än i lägre tempo än jag väntat mig. 
 
Jag började med en kort introduktion av mig och ämnet och gick sedan vidare, med huvudet 
före in i axiomen. Jag formulerade definitionen av en grupp: 
 
En grupp är en mängd, G med en binär operation, ∗ som uppfyller följande fyra axiom 
 
Johanna funderade först över ordet binär som jag snabbt förklarade att det betyder två. Vi 
konstaterade att det inte var i ordet binär svårigheten fanns utan snarare i begreppet binär 
operation. Jag förklarade så ingående jag kunde utan konkreta exempel. När jag sedan frågade 
studenterna efter exempel var den första idén ”mängden av ägg i olika former” med 
operationen ”röra ihop”. Tanken utgick ifrån två ägg som man kunde röra ihop för att få 
äggröra. Jag la in en mild protest mot förslaget eftersom jag kände mig osäker på om vi 
verkligen följer en regel när vi rör ihop ägg. Jag gick inte in på detaljer utan nämnde som 
exempel en binär operation som ”väljer” en av två, antingen genom en egenskap eller en 
position. Jag inser efteråt att jag kunde ha betonat ytterligare att positionen är viktig i en binär 
operation och att detta hör ihop med kommutativitet. 
 
Efter att ha pratat väldigt mycket om binär operation så frågade jag om de säkert visste vad 
begreppet mängd innebar och efter den senaste mycket noggranna förklaringen verkade de ha 
tappat en del självförtroende och verkade vilja veta mer om begreppet mängd. På frågan om 
vad en mängd är gav Lidia förslaget att en mängd är alla saker som har en viss egenskap. Jag 
förklarade då att detta är precis vad jag skulle kalla en abstrakt mängd till skillnad från en 
konkret mängd där alla element finns uppräknade. Jag bad om exempel på ”dåliga” mängder 
eller saker som man skulle kunna tro är mängder men inte är det. Johanna funderade då över 
mängden av alla människor som begått ett mord. Den här mängden är svår att bestämma till 
varje element, men med ganska komplicerad ”bevisföring” kan vi avgöra om en person tillhör 
mängden eller inte. Jag fann frågan intressant och svarade att detta är en mängd, med lätt 
tvekan. 
 
Jag nämnde också kort ordet axiom. Jag beskrev det som något som vi ska se om en 
grundläggande sanning. Därefter skrev jag ner det första axiomet enligt följande: 
 
G är sluten under ∗. 
 
Samtliga studenter var nu snabbt på hugget och sa att det är samma sak som binär operation. 
Jag bekräftade detta och sa att i många framställningar av gruppteori så har man inte med 
detta första axiom, men det kan vara bra av flera anledningar som vi ska se senare. 
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Studenterna ordade lite sinsemellan om detta men kom överens till sist. Därefter gick jag 
vidare till nästa axiom: 
 
G är associativ. 
 
Ordet associativ vållade förvirring och studenterna var osäkra på vad som var vad av 
kommutativ och associativ. Jag beskrev kommutativ och associativ och studenterna verkade 
nöjda med detta.  
 
Jag skrev ned de två sista axiomen ganska hastigt och utan några noggrannare förklaringar. 
Jag insåg senare att en beskrivning av existenskvantorns närvaro i de två axiomen hade varit 
bra, alltså att poängtera att ”det finns ett…” betyder att det kan finnas flera. Jag formulerade 
axiom tre och fyra som följer: 
 
Det finns ett element e i G så att a ∗  e = a för varje a i G. 
 
För varje element a i G så finns ett element a-1 i G så att a ∗ a-1 = e. 
 
Något som fascinerade mig var att en debatt om vad axiomen innebar uppstod helt spontant 
innan jag hunnit säga ett enda ord eller uppmuntrat till denna. Anna började med att fundera 
på om ”inversen av a invers är a” och debatten mellan studenterna gled därefter in på om 
elementen uppträder med sin invers som par eller om elementen uppträder i någon sorts 
cirklar om de inte uppträder som par. Situationen var intressant och jag tror att det här 
ögonblicket var katalysatorn för resten av tillfället. 
 
Jag bad studenterna att formulera Annas utsaga på ett mer matematiskt sätt och snart hade vi 
skrivit ner likheten a = (a -1)-1. Jag beskrev översiktligt att man kan bevisa likheter genom att 
jobba med vardera sida om likhetstecknet var för sig och senare försöka knyta ihop dem. 
Studenterna fastnade snart i sina försök och jag förklarade att vi troligen inte kan bevisa detta 
påstående med enbart axiomen utan vi bör skapa några förberedande verktyg att jobba med 
först.  
 
På så vis började studenterna diskutera fler frågor att ställa om axiomen. Bland annat började 
de fundera på om ett element kommuterar med sin invers och om enheten kommuterar med 
alla element. Flera påståenden konstaterades bero av varandra och vissa bevisades vara 
ekvivalenta. Studenterna hade i någon mening ”tur” som på ett tidigt stadium snubblade över 
begreppet inversen av inversen som är en central del i beviset av T1 i mitt material. 
 
Jag lyckades strula till det när vi vid något tillfälle pratade om entydigheten av 
enhetselementet. Jag lyckades i tillfällig förvirring övertyga mig själv om att bara för att vi 
bevisat att två saker är lika med e behöver de två sakerna inte vara lika om vi inte vet att e är 
unikt. Likhetsrelationen är ju givetvis transitiv! Jag rättade till mitt misstag när jag insett det 
någon minut senare. 
 
Debatten i klassrummet var snart igång och studenterna jobbade delvis med eget penna och 
papper, delvis med varandra och delvis med mig. Jag var tvungen att gång på gång uppmuntra 
studenterna att försöka och våga komma med halvfärdiga förslag. Ibland verkade försiktighet 
ta över. Den nödvändiga leken med symboler behövde jag nästan inte uppmuntra alls. 
Studenterna försökte i princip från start gissa sig fram och helt plötsligt kunde det sökta 
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uttrycket stå framför dem varvid de utbrister ”Där är det ju!” Detta följdes av en iver från 
samtliga att vilja förstå varje likhet och varje steg i resonemanget. 
 
Studenterna jobbade vidare och ville ömsom ha hjälp och ömsom pratade sinsemellan. Vid 
flera tillfällen när de fastnat så la jag undan den uppgiften en stund och började fokusera på en 
annan istället för att återkomma till den första när vi blivit bättre rustade. 
 
Under två timmars tid presenterade jag stora delar av Kapitel I och studenterna bevisade 
ungefär teoremen T1, T2, T6, T9 och T10. 
 
Jag upptäcker att det är svårt men jag försöker undvika att studenterna ska uppleva att jag är 
supersmart och sitter inne med alla svaren och istället att det är de som är smarta och kan 
resonera sig fram till svaren med rätt vägledning. Studenterna måste känna att de kan 
åstadkomma något, annars kommer de tappa självförtroendet och vänta på att jag ska lösa 
problemen åt dem. 
 
  5.2.2 Andra lektionen 
 
Den andra lektionen ägde rum den 11 maj 2007, samtliga studenter närvarade. Tillfället 
påbörjades klockan 13.15 och avslutades klockan 15.00 utan rast. Kurstillfället förflöt i 
mycket lägre tempo än jag väntat mig och en oväntad svårighet dök upp i slutet. 
 
Jag började med att repetera, men inte genom att förklara det vi gjorde förra gången från 
början till slut utan genom att fråga vad studenterna mindes från förra tillfället. Deras 
självrepetition gick till en början trögt och de började med att säga saker som ”vi tittade på 
mängder” och ”vi använde en binär operation”. I någon mening hade jag alltså lyckats, 
studenterna hade inte fokuserat på vad vi jobbar med utan hur vi gör det. Begreppet grupp 
hade kommit i skymundan men de centrala delarna i gruppen fanns kvar. Efter en liten stund 
och efter några små diskussioner lyckades de rekonstruera gruppaxiomen. Denna version var 
med deras egna ord och innehöll några små formuleringsfel som vi kunde rätta till när 
studenterna upptäckte dem, jag undvek att lägga mig i för mycket. 
 
Därefter ställde jag upp de satser som finns i första kapitlet och bad studenterna att bevisa 
dessa. I de satser vi bevisat under förra tillfället bad jag dem peka ut den centrala delen i 
beviset de konstruerat förra gången, vilket de också kunde. Främst gällde detta beviset av  
T 1.1. Den centrala delen var jag och studenterna överens om var att tänka på att a-1 också har 
en invers. De bevisade alla satser utom T 1.7. De visade även T 1.5 och 6 på ett smart sätt via 
T 1.3 och 4. 
 
När vi skulle visa T 1.3 och 4 så började jag fördjupa mig lite i implikation och 
kontraposition. De visste på ett ungefär vad begreppen innebar men när vi gick mer på djupet 
blev de osäkra och kom med några svepande formuleringar. Efter viss diskussion sinsemellan 
kom de tillräckligt nära en god syn på implikation och när jag frågade hur man skulle visa att 
en implikation och dess kontraposition är, ur en logisk synvinkel, samma sak undrade Johanna 
vad jag menade med att visa. Jag nämnde att det hade med en tabell att göra och studenterna 
nappade och mindes saker de lärt sig från grundläggande kurser. Efter detta angrep vi T 1.3 
och studenterna visade den relativt snabbt. Jag är nästan övertygad om att det hade varit 
mycket svårare för dem utan min förberedande genomgång om implikationer. 
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Tiden gick medan studenterna visade sats efter sats med min vägledning, ibland blev de lite 
förundrade hur enkelt det var när de kunde använda sig av satserna de redan visat. 
 
Helt planenligt gick jag vidare till exempel och här fastnade jag på ett sätt jag inte väntat mig. 
Studenterna var inte alls pigga på att hitta exempel på grupper; tiden en fredag eftermiddag 
och att en student hade bråttom kan ha spelat in. De började med att prata om talen men kunde 
till en början inte specificera. Strax kom förslaget <R,+> och studenterna hade därefter en 
lång diskussion sinsemellan om slutenheten. De verkade inte komma fram till mycket utan 
ville ha en mindre grupp som de lättare kunde förstå sig på resonerade de. De fick mängden 
{a, b} och jag bad dem konstruera en binär operation så att vi skulle få en grupp. De valde 
den binära operationen som ”väljer det första” som ser ut så här: 
 

∗(a,b) = a  *(a,a) = a 
*(b,a) = b  ∗(b,b) = b 

 
Jag såg direkt att det här inte är någon grupp och började gå igenom axiomen, säker på att det 
hela strax skulle visa sig omöjligt. Dock visar sig att den är sluten, associativ (först står alltid 
först), det finns en enhet, till exempel a och att varje element har invers med hänsyn till någon 
enhet. Jag resonerade med studenterna och de sinsemellan länge om detta. Bland annat 
konstaterade vi att enheten inte var unik i detta exempel, vilket vi hade bevisat i våra satser. 
Det hela föreföll mig och dem mycket underligt och efter mycket eftertanke konstaterade vi 
att detta exempel inte höll för någon närmare granskning, man kunde med axiomen komma 
fram till att a och b var samma element, vilket motsäger att mängden vi bildat har två element.  
 
Det som förbryllade mig mest var att man inte direkt i axiomen kunde se att vårat exempel 
inte var en grupp utan var tvungen att resonera för att komma fram till det. Detta skulle ha 
kunnat kullkasta hela min syn på matematik som en hjälpande vetenskap där du bara behöver 
testa ditt verkliga fenomen mot en samling axiom, och om det stämmer överens så gäller alla 
satser du bevisat även för detta fenomen. Jag lämnade lektionen med frågan lite hängandes i 
luften. 
 
Väl hemma beslöt jag att fråga en algebraiker vid matematiska institutionen, Ernst Dieterich, 
om saken. Han förklarade att det hela inte var giltigt eftersom det är underförstått att axiom 3 
och 4 i min framställning refererar till samma enhet. Något som inte framgått i någon 
litteratur jag någonsin läst om grupper. 
 
Denna typ av underförstådda påståenden i en axiomsamling borde generellt undvikas och man 
skulle samtidigt kunna tvivla på om den svaga variant av gruppaxiomen som finns i min 
framställning är lämplig för den här undervisningsformen. Något liknande problem dyker inte 
upp i den starkare och mer välanvända axiomuppsättningen. 
 
En annan syn på det uppkomna problemet är att det faktiskt var bra att den här debatten och 
osäkerheten uppstod. Det ligger i linje med kursens ursprungliga tanke att locka till debatt och 
ifrågasätta definitioner. 
 
  5.2.3 Tredje lektionen 
 
Den tredje lektionen ägde rum den 16 maj 2007, samtliga studenter närvarande. Tillfället 
påbörjades klockan 10:15 och avslutades klockan 12:45 utan rast. Tillfället förflöt enligt plan. 
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Jag började med att avsluta det vi gjorde gången innan och pratade lite om exempel på det. 
Därefter gick vi in på kapitel två och pratade om det i ungefär en timme. 
 
När studenterna kom in i klassrummet den här gången hade jag redan skrivit upp 
gruppaxiomen och frågade vad de mindes om dem. De verkade ha kommit på det klara med 
vad axiomen innebär och formulerade muntligt några av de satser vi bevisat tidigare och gav 
också någon antydning om hur man ska bevisa dem.  
 
Jag gick vidare till att formulera en sats som vi inte tagit upp tidigare, T 1.7 om linjära 
ekvationer i en grupp. Studenterna föreföll en aning blyga och verkade inte våga komma med 
spontana förslag, något som höll i sig genom stora delar av lektionen. De lyckades ändå till 
slut visa satsen jag frågade om. Därefter förklarade jag att ändliga grupper kan skrivas i 
tabeller där varje element förekommer precis en gång, det var lite oklart om de verkligen 
nappade på detta och förstod hur det hängde ihop eller bara accepterade det. I efterhand tror 
jag att det hade varit bättre att bara förklara tabellens tanke och skriva ner den yttre raden och 
kolumnen och därefter låta dem, med hjälp av tillgängliga satser, konstruera själva tabellen 
och därefter verifiera dess riktighet. 
 
Nästa steg var att prata om problemet vi stötte på under förra lektionen. Jag förklarade det 
Ernst hade berättat om det underförstådda påståendet i axiom fyra. Jag passade på att prata lite 
mer om axiom och nämnde att man vanligen har en starkare axiomuppsättning när man 
behandlar gruppteori där T 1.1 och T 1.2 ingår. Johanna fann detta ”upprörande” och 
ifrågasatte spontant att man hade axiom som följer av varandra. Jag svarade inte så noga på 
detta utan spann vidare på tråden och frågade vilka mer krav man kan ställa på axiom mer än 
att de inte ska gå att bevisa av varandra. Jag passade även på att namnge begreppen 
fullständighet, motsägelsefrihet och oberoende. 
 
Därefter pratade vi en stund om exempel. Studenterna verkade ha lite ont om fantasi och hade 
svårt att komma med idéer. Trots vridningsinspiration och annat så hände inte så mycket. Jag 
sa ordet matriser och frågade om det var en grupp. De kom med förslaget ”matriser som man 
multiplicerar”. Det kändes ganska illustrativt eftersom de snabbt förstod att man inte kan 
multiplicera vilka matriser som helst. Förslag kom att vi skulle begränsa oss till kvadratiska 
matriser för att få en fungerande binär operation. Därefter gick vi igenom axiomen ett och ett 
men fastnade på fyran då de själva insåg att det finns matriser utan invers. De begränsade sig 
därefter till matriser med nollskiljd determinant och pekade på påståendet att en matris har 
invers om och endast om dess determinant är skiljd från noll. Nu var vi till sist nöjda och hade 
hittat en grupp. 
 
Jag försökte även på olika sätt ge ledtrådar i riktning mot kongruensräkning, det gick trögt 
och jag blev tvungen att förklara det mesta utan studenternas hjälp. Studenterna verkade inte 
så hemskt upphetsade över detta utan tyckte att det blev komplicerat att blanda in mer saker 
som plus, gånger och matriser när vi tidigare jobbat med inverser och stjärnor. 
 
Vi gick vidare till att försöka definiera potenser enligt kapitel två i materialet. Jag började 
med att fråga om vad man kunde mena med och vad man kan tänka omkring begreppet att 
operera ett element på sig själv flera gånger. Studenterna nappade nu och uppfann en egen 
notation för detta. Denna egna notation gick ut på att skriva potensen ”inuti” elementets 
namn, till exempel a eller e. Det hela var en aning otympligt att handskas med när man inte 
var van, men klart möjligt. Svårast var att skriva potenser av potenser alltså exempelvis (am)n. 
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Detta lite innovativa sätt att skriva höll studenterna fast vid, med ett visst mått humor och 
skaparglädje och motiverade det med att inte vilja blanda ihop det nya potensbegreppet med 
det för multiplikation. Jag blev lite överraskad och glad över detta. Min tanke att hålla den 
abstrakta bilden av en grupp skiljd från dess exempel hade definitivt gått hem, studenterna 
ansträngde sig för att inte använda ordet multiplikation istället för operation, vilket det hände 
att jag själv slarvade med ibland. 
 
Vi resonerade oss lite slarvigt igenom ”bevisen” av de inledande satserna i avsnittet och 
bevisade på ett korrekt sätt ena riktningen i T 2.4. När detta var gjort var klockan mycket och 
vi valde att fortsätta nästa gång. Detta skulle komma att bli sista gången kom vi överens om. 
 
  5.2.4 Fjärde lektionen 
 
Den fjärde och sista lektionen ägde rum den 23 maj 2007, samtliga studenter närvarade. 
Tillfället varade från klockan 15:15 och avslutades klockan 17:00. Vi avslutade kapitel två. 
Efter lektionen fick jag vid olika tillfällen möjlighet att träffa studenterna en och en för att 
prata om kursen. 
 
Här började vi inte med att repetera axiomen. När jag frågade studenterna var i bygget vi 
slutade senast så började de långsamt rekonstruera potensdefinitionerna och också de första 
satserna om potenser. Till den mer avancerade satsen T 2.4 gav jag mer hjälp än jag gjort 
tidigare och började med att avslöja behovet av uppdelning i kvot och rest. Studenterna 
jobbade sig igenom det mesta själva och insåg själva motsägelsen i slutet av beviset. Värt att 
notera är också att de inte nappade på den vaga formuleringen av satsen utan bara undrade 
vad jag menade och bad om ett precisare påstående. Kanske hade man kunnat uppmuntra 
studenterna att precisera påståendet själva. 
 
Vid ett tillfälle kom frågan om exempel upp och studenterna undersökte heltal under addition 
som vi visade var en grupp. Därefter pratade vi mycket om de reella talen under 
multiplikation som studenterna snart upptäckte var problematiskt i och med nollan. Många 
envisa försök gjordes att skapa en grupp av R med noll utan framgång.  
 
När vi sedan gick tillbaka till vårt abstrakta teoribygge så verkade studenterna inte riktigt ha 
släppt tankarna på de reella talen, bland annat dök följande fråga upp: ”Är vi i R nu?”. Efter 
att detta missförstånd var uppklarat ägnade jag en del tid åt att försöka förklara innebörden i 
och vikten av att den teori vi bygger är generell och att vi inte rör oss i någon specifik modell 
för gruppteorin. 
 
Vi gick vidare genom satserna och studenterna visade nu i mitt tycke mycket större 
skicklighet och uppfinningsrikedom i sitt arbete än de gjort tidigare. De avverkade T 2.5 till  
T 2.9 i högt tempo. De upptäckte även, helt själva och utan min inblandning, några intressanta 
påståenden om när det finns element som är sin egen invers.  
 
  5.2.4 Reflektion 
 
Det har varit mycket intressant att testa materialet på den här gruppen, framför allt att 
undersöka vilka beteskrokar som fungerar och hur studenterna reagerar på materialet som är 
annorlunda än någon matematik de stött på tidigare. Jag fick tillfälle att träffa studenterna en 
och en efter kursen för att samtala med dem om vad de tyckt och lärt sig. 
 



Introduktion till kursmaterial 
 

17 

Studenterna verkade tycka att det hade varit roligt att vara på de här lektionerna. Lektionerna 
drog ibland över den tid vi hade satt ut vilket de inte verkade tycka var alltför besvärligt. När 
jag frågade Anna vad som varit särskilt roligt svarade hon att hon inför varje nytt problem 
kände sig oförmögen att lösa det men att det till sist gick bra ändå. Hon upplevde att arbetet 
gick bättre allteftersom de lärde sig mer. Lidia tyckte det var roligt att börja från början och 
vara noggrann vid teoribygget, något som hon inte upplevt tidigare i sin undervisning. 
Johanna var av åsikten att den här undervisningen hade varit lustfylld och motiverande utan 
att vara stressande och ha höga prestationskrav. Någon gång måste matematik få vara roligt på 
riktigt för att man ska hålla sig motiverad till alla kurser. 
 
Jag har gått in i undervisningen med inställningen att alla kan lära sig de här sakerna och att 
de egentligen inte är särskilt svåra. Hade studenterna mött samma material i traditionell form 
hade de fått lägga ner väldigt mycket mera tid på att förstå det. Detta är ett påstående som 
Anna håller med om. Likaså tyckte Anna att det var mycket viktigt att de var tre som kunde 
samarbeta, annars hade de inte kommit någonvart trodde hon. Lidia och Johanna hade 
hypotesen att när man utformar kurseri högre matematik så är det inte meningen att alla ska 
kunna hänga med och kunna ta till sig materialet. 
 
Vidare så har studenterna fått vara med att själva konstruera flera mer eller mindre 
komplicerade bevis som de inte hade haft en sportslig chans att genomföra på egen hand 
innan kursen började. Troligen har de byggt på sin verktygslåda och sitt självförtroende en 
aning inför kommande studier i matematik och fysik. Jag har också en förhoppning om att 
bevisbegreppet har blivit avmystifierat och hädanefter kan studenterna ge sig in i bevis med 
gott mod och i syfte att förstå varje logiskt steg som en del av helheten. Samtliga studenter 
säger att de fått bättre självförtroende av kursen, i fortsättningen kommer de inte vara lika 
rädda för att utföra och förstå bevis. Anna och Lidia håller också med om att de övat sig i 
nyttig hjärngympa som de kommer ha nytta av i framtiden. Johanna tyckte att det ökade 
självförtroendet var den klart viktigaste behållningen av den här kursen. 
 
Ett mycket fascinerande moment var att studenterna själva valde en väg och ett sätt att skriva 
potensen som inte skulle kunna blandas ihop med den vanliga potensen. Valet var aktivt och 
jag tycker att det tyder på att studenterna lyckats frigöra gruppbegreppet från all annan 
matematisk verklighet. En grupp är något som uppfyller de fyra axiomen. När jag frågade 
studenterna om deras syn på gruppen och hur de skulle förklara begreppet kortfattat för någon 
som inte är så insatt så svarade Lidia och Johanna med axiomen. Lidia betonade att gruppen 
inte bara är sin mängd utan är beroende av den binära operationen. 
 
Med Lidia och Johanna diskuterade jag även problematiken som lätt kan uppstå i en 
studentgrupp som ställs inför sådan här undervisning där någon eller några av studenterna har 
mer vana, mer talang eller tycker bättre om att prata än de andra. Den här typen av problem är 
svåra, troligen inte lösbara för en simpel matematiker. Man bör dock vara medveten om detta 
för att försöka undvika en snedfördelning av lärarens uppmärksamhet. 
 
Jag bad även studenterna att titta på den problemsamling jag delat ut. Johanna kunde lösa ett 
av problemen ganska snart. De andra två studenterna löste inget av problemen själva, Anna 
tyckte att det var svårt att sitta med dessa problem helt själv och inte ha någon att diskutera 
med. 
 
Jag är nöjd med kursen som helhet, även om det tog ungefär dubbelt så många lektionstimmar 
som beräknat, något som man kan få räkna med i den här typen av undervisning. Jag vill tacka 
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samtliga studenter som ställde upp på detta, det har varit mycket givande och utmärkt respons 
på mitt arbete. 
 

6. Viktigast av allt, att lära nya studenter att bevisa 
 
Att komma till studier i ren matematik på universitetet innebär som vi sett många 
omställningar. Man måste höja sin nivå och utveckla en matematisk mognad som vissa har 
ganska långt till. Bevis är den centrala delen i detta och även det som många studenter 
uppfattar som svårast. Bevis är viktigt, till och med en hörnsten i den matematiska 
vetenskapen. För att kunna förmedla matematikens användbarhet, styrka och skönhet till 
studenter som har matte på schemat behövs ett sätt att göra detta, ett sätt att förmedla bevis. 
Det här materialet ger en inblick i hur jag tror att detta kan gå till. För att på sätt och vis 
motivera hela vill jag citera följande ur A sense-making approach to proof som jag nämnde 
ovan: 
 

While there is a growing body of work concerning students’ attitudes towards 
proof, schemes for proving, and difficulty producing correct and valid proofs, 
there is little research focusing on how students begin the process of constructing 
a proof and how teaching strategies and learning experiences affect the 
development of students’ understanding. While mathematics education 
researchers have articulated what a “good” conception of mathematical proof is, 
little is known about how such conceptions are achieved. 

 
Lycka till med din undervisning och hoppas att du får användning eller inspiration av det här 
materialet i den! 



Litteraturförteckning 

 Litteraturförteckning 
 
Smith, Jennifer Christian (2006) A sense-making approach to proof: Strategies of students in 
traditional and problem-based number theory courses, Journal of Mathematical Behavior; 
25(2006)73–90. 
 
Tall, David (1991) Advaced Mathematical Thinking, Mathematics education library ; v. 11, 
Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers. 
 
 – (1973) New trends in mathematics teaching. prep. by the International commission of 
mathematical instruction, Vol. 3, Paris : Unesco. 
 
 – (1979) New trends in mathematics teaching. prep. by the International commission of 
mathematical instruction, Vol. 4, Paris : Unesco. 



 

 Till studenten 
 
Materialet du är på väg att börja läsa är en introduktion till abstrakt matematik och abstrakt 
bevisföring. Det riktar sig till dig som har läst några grundläggande kurser i matematik 
inklusive linjär algebra och något om flerdimensionell analys. Vi tar upp grundläggande 
gruppteori och går igenom materialet från grunden. Texten är väldigt noggrann och vissa, 
ganska enkla, saker förklaras ingående. Vi börjar med lite grundläggande kunskaper inom 
mängdlära och logik för att kunna ta oss vidare till gruppaxiomen. Du ska inte bli håglös, rädd 
eller ointresserad om det du läser känns för lätt eller för svårt. Å ena sidan är vissa saker sånt 
som du kanske gjorde redan i gymnasiet å andra sidan så gör vi det på ett sätt som du kanske 
inte är van vid. Men för att antingen fylla igen några luckor eller fräscha upp lite gamla saker 
så tar vi allt från början.  
 
Efter att vi har lagt det matematiska fundamentet i form av mängdlära, logik och axiomen för 
grupper så börjar byggandet och det är här som du kommer in. Tanken är att du tillsammans 
med dina medstudenter ska ifrågasätta, ställa frågor om den matematiska strukturen och också 
själva besvara dessa. Din lärare bidrar med ett fundament, dina verktyg och viss handledning 
men det är upp till er att bygga. Rent gruppteoretiskt så är inte materialet så omfattande men 
det du kommer att få lära dig i form av abstrakt tänkande och bevisteknik är mycket värdefullt 
och nyttigt att ha i bagaget till alla högre mattekurser du har framför dig. 
 
Ett viktigt inslag i kursens utformning är frågor. Å ena sidan är tanken att du ska lära dig att 
spontant kunna ställa frågor om matematik som du får lära dig i framtiden, frågor som 
förhoppningsvis ska leda djupare in i den teoretiska strukturen. Texten kommer även att ställa 
många frågor till dig, ledande frågor som uppmuntrar dig till att undersöka och ger inspiration 
till var matematiken kan leda. 
 
Ett tips är att läsa varje mening, ord och stavelse mycket noga, läs den igen om du inte är helt 
säker på att du har förstått, läs om den en gång till för att vara helt säker och ytterligare en 
gång för att ta det till dig. Arbetet vi har framför oss får ta tid och får gå långsamt utan att vi 
ger upp. Alla med rätt förkunskaper, det vill säga sådana som dina, kan ta till sig materialet 
nedan. Lycka till! 
 
Till dig som blivande lärare på gymnasienivå: 
Inte alla blivande matematiklärare tänker på att de faktiskt kommer att undervisa nästa 
generations matematiker. Ett problem är att det är väldigt stor skillnad på vad de arbetande 
matematikerna kallar för matematik och det som undervisas i skolan, både på gymnasie- och 
grundläggande universitetsnivå. Problemet för din del är att du aldrig hinner komma i kontakt 
med de färdigheter och den typ av tänkande som krävs av en matematiker. Här är ett 
smakprov för dig och kanske ett material att sticka under näsan på väldigt begåvade 
gymnasieelever under din karriär som gymnasielärare.  
 
Till dig som är specialintresserad av fysik 
Du har inte hamnat snett bland matematiska begrepp, tvärtom! Det finns inga riktiga fysiker 
som inte har någon koll på gruppteori. Gruppteori och den närbesläktade representationsteorin 
är central inom fysiken. Grupper finns överallt, från partikelfysik till kvantmekanik, även 
många kemister har nytta av gruppteori. Faktum är att så fort man har lärt sig om grupper så 
kommer man börja ”se” grupper överallt. Det är ingen slump att matematik och fysik är så 
nära besläktade, något som du förhoppningsvis kommer att bli bekant med. 
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Kapitel I 
 

Axiom 
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Grunder 

 

Vi börjar med att gå igenom lite grundläggande mängdlära; vi klargör och 

fokuserar på de detaljer som kan komma att vara viktiga för fortsättningen. 

Mängdlära är egentligen ett djupt och komplicerat matematiskt 

ämnesområde där det precis som inom gruppteorin finns ett antal 

grundläggande axiom som beskriver hela den användbara mängdläran. Att 

gå djupt in på detta är omständligt och svårt, därför tar vi en genväg och 

använder något som ofta kallas naiv mängdlära. Allt fungerar som vi 

förväntar oss utan att vi behöver bevisa varför. 

 

En mängd är för oss en tydligt avgränsad samling objekt, matematiska eller 

verkliga, abstrakta eller konkreta, ändligt eller oändligt många. Med tydligt 

avgränsad menar vi att det definitivt ska gå att avgöra om ett element tillhör 

en mängd eller inte. Skulle vi till exempel ha en affär som har öppet vissa 

torsdagar skulle vi inte, givet en specifik torsdag, veta om affären var öppen 

eller inte. Man skulle till exempel inte kunna avgöra om torsdagen den 22a 

mars tillhör mängden av alla dagar affären har öppet. Däremot har vi 

mängden av alla torsdagar som ligger först i sin månad som är en bra 

mängd så att säga. Vi noterar nu att det finns oändligt många sådana 

torsdagar och att mängden är abstrakt. Med abstrakt menar vi här att man 

inte har räknat upp samtliga dagar som tillhör mängden utan bara sagt att 

alla torsdagar med en viss egenskap gör det, vi definierar alltså en mängd 

med en egenskap. Mängden av alla naturliga tal är sidan en annan abstrakt, 

oändlig mängd. {Min pappas SAAB, min systers Volvo} är däremot ett 

exempel på en konkret mängd, vi kan direkt se om ett element tillhör 

mängden eller inte utan att behöva jämföra mot något kriterium, alla 

element finns uppräknade. Vidare är mängden av alla röda bilar en 

delmängd av mängden av alla bilar och alla jämna tal en delmängd av alla 

tal. Vi skriver detta på följande vis: 
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{Alla röda bilar} ⊂ {Alla bilar} eller {2x | x ∈ Z} ⊆ Z. 

 

Symbolen ∈ utläses ”är ett element i”.  

 

Exempelvis så ”Min pappas SAAB” ∈ {Alla bilar} och 2 ∈ N. 

 

Ett tänkbart problem som vi står inför i texten ovan är frågan om vilka 

element vi kan hitta i mängden av alla bilar? För att på ett idiotsäkert sätt 

kunna avgöra detta behövs en definition av begreppet bil. Att bara säga att 

en bil är ett fordon med fyra hjul är kanske inte helt tillräckligt, är då en 

cykel med två stödhjul en bil? Det blir värre och värre ju närmare det vi 

uppfattar som en bil vi kommer. Hur är det med en traktor? En fyrhjuling? 

En mopedbil? Inom matematiken är vi lyckligtvis begåvade med styrkan att 

ha väldigt precisa och snäva definitioner. Som ett exempel så minns vi att en 

funktion är kontinuerlig om funktionsvärdet, högergränsvärdet och 

vänstergränsvärdet är lika. I och med detta så slipper vi fundera på om 

"grafen går att rita utan att lyfta pennan" när vi vill veta om en funktion är 

kontinuerlig. Sett från det andra hållet kan man tveklöst säga att det är en 

svår konst att ge bra definitioner för saker. Gruppaxiomen som det här 

materialet handlar om har till exempel genom årtiondena förändrats 

allteftersom man har blivit mer och mer förtrogen med området. 

 

Vi går tillbaka till mängdläran igen. För att göra det hela komplicerat skulle 

vi nu kunna fråga oss vad mängden av alla mängder är för något. Vi skulle i 

så fall kunna skapa mängden av alla mängder som inte är element i sig 

själva. Frågan man ställer sig då är om denna mängd hör hemma i sig själv 

eller inte? Mer populärt brukar man prata om en barberare som klipper alla i 

byn som inte klipper sig själva och fråga om barberaren klipper sig själv, 

känt som Russells paradox. Här går gränsen för vad vår naiva mängdlära 

klarar av och för att kunna reda ut trådarna i en sådan härva behöver vi 

axiomatisera mängdläran och göra den mer formell. Axiomatiken där man 

gör detta kallas ZFC där ZF står för matematikerna Ernst Zermelo (1874-

1953) och Abraham Fraenkel (1891-1965). Bokstaven C står för Axiom of 

Vilka abstrakta 
definitioner har du 
erfarenhet av? Vad 
menas med abstrakt 
definition? 
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Choice. ZFC är en utökning av ZF som är mängdlära utan Axiom of Choice. 

Lyckligtvis behövs inget av detta för våra ändamål i det här materialet och 

vanligtvis inte annars heller i högre matematik utanför logik och mängdlära. 

 

En viktig del av bevisföring är det vi kallar för logik. Även logiken är 

axiomatiserad och utgör en rik och komplicerad vetenskap. Logik och det 

logiska språket är bra att vara förtrogen med när man sysslar med 

bevisföring och här ska vi gå igenom några grundläggande tips och trix som 

är bra att känna till utan att göra det hela alltför invecklat. 

 

I formuleringen av många satser och definitioner ingår implikationer, till 

exempel definitionen av linjärt oberoende:  

 

Om c1v1 + c2v2 + … + cnvn = 0 så är ci = 0 för alla i. 

 

Utsagan om A så B skriver vi kort med en pil: A ⇒ B. 

 

Det är viktigt att förstå betydelsen av en implikation i en sats om man ska 

bevisa den. Säg att vi till exempel har utsagan Om man har halsfluss så är 

man sjuk och vill ”bevisa” den, hur går vi på ett matematiskt vis tillväga? 

Förslagsvis så säger vi först såhär: Antag att en godtycklig människa, kalla 

den x, har halsfluss. Visa att x är sjuk. Nu vill vi med hjälp av matematiska, 

logiska eller medecinska resonemang komma fram till påståendet Alltså är x 

sjuk och vi är därmed klara. I det här fallet verkar det räcka med sunt förnuft 

för att inse att en person med halsfluss är sjuk så det är inte så mycket att 

bevisa, men tanken att först anta det som ”står till vänster om 

implikationspilen” för att sedan formulera det som står till höger på 

ovanstående sätt är ett bra sätt att angripa problem av den typen. Att vi har 

antagit någonting innebär i princip att vi får använda detta påstående helt 

fritt, som om det vore en sanning.  

 

I vår matematiska värld så består en implikation av två mindre delar, till 

vänster och till höger om pilen. Konventionen som vi vant oss vid och som 

onekligen är den mest praktiska och skapligt intuitiv är att en implikation 

Vilka invändningar kan 
man ha mot denna 
konvention? Har 
matematiker alltid 
resonerat så här? 
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alltid är sann om det som står till vänster om pilen är falskt. Om vi vill 

bevisa en implikation så undersöker vi bara fallet när det till vänster är sant 

och vill visa att det som står till höger om pilen då också måste vara sant. 

 

Vi går vidare till några logiska regler som är viktiga i bevisföring, vi pratar 

framför allt om kontraposition och motsägelsebevis. Kontraposition ser ut så 

här: 

 

Om vi har  A  ⇒  B  

så kan vi istället skriva ¬B  ⇒  ¬A 

 

Exempelvis, ”Om x är en fågel så kan x flyga” är logiskt samma sak som 

”Om x inte kan flyga så är x inte en fågel”. 

 

Mer invecklat är motsägelse som går ut på att man först antar att det man 

vill visa är falskt, kommer fram till att detta är orimligt och drar slutsatsen 

att det man vill visa är sant. Om vi till exempel vill visa att 2 är irrationellt 

så börjar vi med att anta att det är rationellt, alltså att det kan skrivas som 

a/b där sgd( a , b ) = 1 och bollar vidare med detta tills vi upptäcker något 

som motsäger vårt antagande, kanske att sgd( a , b ) > 1 och vi kan då dra 

slutsatsen att 2  är irrationellt. 

 

Ett krux när vi har att göra med implikationer är vad som menas med att  

A ⇒ B är falskt? Vi skulle till exempel kunna tänka oss påståendet ”Om n 

är ett jämnt tal så är n delbart med fyra”, eller lite mera osäkert, ”Om x är en 

fågel med vingar så kan x flyga”. En närmare undersökning visar att  

 

¬(A ⇒ B) är samma sak som A ∧ ¬B 

 

För att A ⇒ B ska kunna vara falskt måste ju A vara sann och B vara falsk. 

För våra specifika exempel ovan så innebär det ”n är ett jämnt tal och n är 

inte delbart med fyra” eller ”x är en fågel med vingar som inte kan flyga”. 

Går man in på detaljer så ser man att påståendena ovan är beroende av 

Minns du hur vi gjorde 
för att visa detta? Det 
var nåt om en tabell… 

Har du fler exempel på 
motsägelsebevis du gjort 
eller sett? 
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kvantorer, en sorts fråga om hur många, men för våra ändamål behöver vi 

inte gräva ner oss i det just nu. 

 

Axiomen 

 

Vi ska börja vårat teoribygge med att införa axiom för gruppteori. Axiom är 

en samling påståenden som vi i fortsättningen ska betrakta som sanna eller 

obestridbara. Axiomen är våra naturlagar eller våra spelregler. Det är utifrån 

dessa som vi ska härleda satser som ska hjälpa oss härleda nya satser och så 

vidare. Det är inte bara i matematik som man använder axiom för att bygga 

en teori på det här sättet, man använder gärna axiomatiskt tänkande inom 

exempelvis naturvetenskap, ekonomi och juridik. Ofta görs detta med 

matematiskt tänkande som förebild, matematik är oöverträffbart som rigorös 

vetenskap med sin exakthet och tydlighet. 

 

En mängd G, tillsammans med en binär operation ∗ kallas för en Grupp om 

de uppfyller följande fyra axiom: 

 

G1 G är sluten under ∗∗∗∗. 

G2 Den binära operationen ∗∗∗∗ är associativ. 

G3 G innehåller ett element, kalla det e, som har 

egenskapen att för varje element a i G så gäller att a ∗∗∗∗ e = a. 

G4 För varje godtyckligt element a i G så finns det ett 

element, kalla det a-1, sådant att a ∗∗∗∗ a- 1 = e. 

 

Så vad är en binär operation? Binär innebär ”tar två argument”, man skulle 

också kunna prata om unär för ett eller trinär för tre. Man kan se en binär 

operation som en funktion som givet två element ger ett tredje, eller mer 

noggrant, till varje ordnat par av element ges ett tredje. Ett annat skrivsätt är  

 

∗: G × G → G 

 

Får man formulera 
axiom för en teori hur 
som helst? Vilka 
spelregler gäller? 

Vadå kvantorer? Vad 
menas med det? 
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som vi utläser som ”∗ är en funktion från G kryss G till G”. ∗ är alltså en 

funktion så att (a ∗ b) = c där a, b och c alla är element i G till exempel. Det 

ska ingå när vi föreslår någon grupp vad vår binära operation är för något, 

antingen i form av någon abstrakt regel eller explicit för varje element. För 

att förstå oss på gruppen vi sysslar med måste vi alltså vara införstådda med 

både hur mängden G ser ut och också hur den binära operationen ∗ fungerar. 

Man skulle kunna tänka sig att det fungerar på samma sätt som för vissa 

funktioner man möter i flerdimensionell analys, till exempel  

f (x , y) = x2y – 3y. Här tar vi två reella tal, x och y, vi kör dem genom vår 

funktion som fungerar enligt någon bestämd regel, och får ut ett tredje. Det 

som rent formellt skiljer en binär operation från en funktion är att man alltid 

bara involverar en mängd när man jobbar med en operation, en funktion kan 

se ut lite mera hur som helst. I en binär operation går man från ”ordnat par 

av samma typ” till ”samma typ”. Så funktionen B som givet två bilar ger den 

billigaste till exempel  

 

(Min systers Volvo) B (Min farbrors BMW) = (Min systers Volvo) 

 

är en binär operation. Däremot funktionen som givet två bilar ger priset på 

den billigaste  

 

(Min systers Volvo) B (Min farbrors BMW) = 150 000:- 

 

är inte en binär operation. 

 

Nedan följer en genomgång av axomen, ett och ett, med så noggranna 

förklaringar som möjligt av alla begrepp. 

  

G1: Att G är sluten under ∗ innebär att vi inte kan ”ta oss ur” G med ∗. Om 

a och b är två element i G så måste också (a ∗ b) vara ett element i G. Den 

observante och klyftige upptäcker snart att detta axiom egentligen inte 

”behövs” eftersom att G är sluten följer automatiskt ur att ∗ är en binär 

operation. 

Kan du ge exempel på 
binära operationer från 
din omgivning? Från din 
vardag? 
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G2: Med associativ menas som vanligt att ordningen i vilken vi tar 

elementen i ett uttryck inte spelar någon roll. Den associativa lagen skrivs  

(a ∗ b) ∗ c = a ∗ (b ∗ c). Detta betyder att vi inte blir förvirrade av ett uttryck 

som ser ut som a ∗ b ∗ c. 

 

G3: Elementet vi kallar för e brukar också kallas enhetselement.  Tredje 

axiomet säger att enhetselementet alltid existerar. Det betyder att vi var som 

helst i vårat kommande teoribygge kan byta ut a mot a ∗ e.  

 

G4: Man brukar även kalla a-1 för a’s invers. G3 och G4 talar om existens av 

enhetselement respektive invers. Detta innebär alltså att de finns, vi kan var 

som helst i vårat kommande teoribygge introducera enhetselementet för 

gruppen eller inversen för ett givet element med axiomen som grund. Värt 

att notera är också att G3 och G4 inte bara pratar om existens utan även 

berättar vilken egenskap enhet respektive invers har. 

 

Tänk på att axiomens ordning faktiskt är viktig, G4 som talar om invers har 

ingen mening utan G3. På detta sätt kan man säga att vi ”bygger” vår teori. 

Om man tar bort G4 ur vår axiomsamling så får man något som kallas för en 

monoid. 

 

Här borde vi börja fundera på vilka frågor vi kan ställa om axiomen. Vi 

har fyra axiom att utgå ifrån, kan vi ”kombinera” dessa på något vis? Vi 

vet att det finns ett enhetselement, finns det fler? Hur är det med 

kommutativitet? Vad är inversen av inversen? 

Är detta helt säkert? 
Varför? Vad händer med 
längre uttryck? Måste vi 
inte visa detta? 

Vilken koppling har en 
monoid till en grupp? 
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Teorem 

 

Nedan följer ett antal påståenden som det är upp till dig att bevisa. Här kan 

man säga att vårat ”teoribygge” börjar. När vi väl har bevisat en sak får vi 

använda detta till att bevisa andra saker, på så sätt får vi veta mer och mer 

om våra grupper och kan göra mer saker. Uppgifterna varierar i 

svårighetsgrad ganska mycket, men många blir väldigt enkla när man väl 

har beväpnat sig med några andra. Tanken är att du ska fundera mycket och 

länge på varje teorem, diskutera med dina kamrater och tillsammans försöka 

få fram saker. På den här nivån är det bra att försöka leka sig fram, använd 

varje axiom på lämpligt ställe och undersök vad som händer. 

 

T 1.1  Givet en grupp G och ett element a i gruppen så gäller att  

 a-1 ∗ a = e. 

T 1.2  Givet en grupp G med enhetselement e så gäller att  

 e ∗ a = a för varje element a i G. 

T 1.3 a ∗ x = a ∗ y ⇒ x = y 

T 1.4  x ∗ b = y ∗ b ⇒ x = y 

T 1.5  Det inversa elementet är unikt. 

T 1.6  Enhetselementet är unikt. 

T 1.7  Varje linjär ekvation, x ∗ a = b eller a ∗ x = b, i en grupp har en 

unik lösning. 

T 1.8  (a ∗ b)-1 = b-1 ∗ a-1 

T 1.8b  Kan du generalisera ovan till n stycken element istället för två? 

T 1.9  (a-1)-1 = a 

T 1.10  e-1 = e 

 

För den som känner sig hopplöst fast ska vi dra en snabb lektion i 

bevisföring: För att visa en likhet, att a = b, vill man gärna börja med det 

som står till vänster och genom en serie via axiomen, eller kända fakta, 

uppenbara likheter komma fram till det som står till höger. Men vi behöver 

inte nödvändigtvis jobba i den riktningen när vi tar fram beviset, vi kan först 
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kika på det vi vet om det som står till vänster, manipulera det lite, och 

därefter ta reda på vad vi vet om det som står till höger, manipulera lite och 

se om vi kan se något mönster eller börja dra några vettiga slutsatser. 

 

Kom ihåg att vi alltid får använda allting som vi kommit fram till tidigare 

när vi bevisar nya saker! På så sätt blir vår teori starkare och starkare för 

varje liten sak vi kan visa. Kanske finns det något vi kan få fram om en 

grupp som inte står i listan över teorem ovan? 

 

Exempel 

Stycket nedan är extremt viktigt och tål att man stannar upp länge och 

funderar på. Experimentera, diskutera med andra och försök att tänka 

utanför lådan. 

 

Kan du någonstans i din omgivning hitta ett exempel på en grupp? Man 

brukar säga att något man känner till väl som uppfyller vissa givna 

axiom är en modell för axiomen. Kan du I din vardag hitta modeller för 

gruppaxiomen? Kan du hitta modeller inom matematiken?  

 

Hur ser den binära operationen ut? 

Vilket är enhetselementet i ditt exempel? 

Hur ser inversen för varje element ut? 

Vad innebär de satser vi har bevisat för gruppaxiomen för din modell? 

 

Vi går vidare 

 

Om vi vill fortsätta i vårat byggande av gruppteori så är nästa steg att 

fundera på vad som händer när vi opererar ett element med sig själv flera 

gånger? Vad ska vi ha för notation för detta? Ser det intuitivt och bra ut? 

Hur är inversen och enhetselementet kopplat till detta? Vad händer om vi 

gör detta tillräckligt många gånger? I ändliga grupper? Oändliga grupper? 

Hur formulerar vi detta? 
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Kapitel II 
 

Potenser 
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Grunder 

 

Avsnittet som följer är på sina ställen ”öppet” i den meningen att det finns 

luckor lite varstans i teoribygget, både i form av ofullständiga definitioner 

och vagt formulerade problem. Allt detta är avsiktligt och tanken är att du 

ska hjälpa till att täppa till hålen. 

 

Vi vet en hel del om potenser och potenslagar med heltal, men heltalen är ju 

en grupp med avseende på addition så vi borde kunna införa potenser för en 

godtycklig grupp. 

 

Innan vi sätter igång så ska vi säga något om logiska ekvivalenser. Som 

exempel på två påståenden som skulle kunna vara är ekvivalenta kan vi 

skriva såhär: Gräset är grönt om och endast om det har varit soligt de 

senaste dagarna. Eller med symboler: 

 

Gräset är grönt ⇔ Det har varit soligt de senaste dagarna 

 

Att de är ekvivalenta skulle man kunna se som att de två påståendena är 

sanna respektive falska samtidigt. Påståendet ovan säger oss två saker; om 

vi tittar på gräset och det är grönt så vet vi att det varit soligt de senaste 

dagarna samt att om det har varit soligt de senaste dagarna så vet vi att 

gräset är grönt. Åt andra hållet gäller med; om gräset inte är grönt så har det 

inte varit soligt och om det inte har varit soligt så är gräset inte grönt. 

 

När vi vill bevisa att två påståenden är ekvivalenta finns en enkel 

standardstrategi som går i två steg. Vill vi bevisa att A ⇔ B så börjar vi med 

den ena riktningen; A ⇒ B och därefter andra riktningen; B ⇒ A. Alltså att 

vi först antar den ena och visar den andra och vice versa.  

 

Ett vardagligt exempel skulle kunna vara kokande vatten. Vattnet kokar om 

och endast om dess temperatur överstiger 100°. Kokning är ett fysikaliskt 

begrepp och temperatur i form av grader Celsius är ett annat, så påståendet 
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är inte uppenbart sant. För att bevisa så tittar vi först på vatten som kokar 

och mäter en temperatur över 100° och därefter tittar vi på vatten med 

temperatur över 100° och konstaterar att det kokar. Så vi kan formulera 

påståendet: 

 

Vattnet kokar ⇔ Vattnet har temperatur över 100° 

 

Nya Definitioner 

 

Vi definierar en upprepad operation som: 

 

n

gångern
aaaaa =∗∗∗∗ ...  

 

och likaså densamma för ett inverst element: 

 

n

gångern
aaaaa −−−−− =∗∗∗∗ 1111 ...  

 

för alla n större än noll. 

 

När man möter denna definition skulle man kunna bli väldigt skeptisk, är det 

här verkligen en bra definition, är det inte ett ganska löst begrepp att ”utföra 

operationen n gånger”? Jo, och för att bemöta sådan kritik lutar vi oss mot 

associativa lagen, alltså G2, och konstaterar att vår formulering duger bra, 

ordningen för operationen spelar ingen roll. 

 

Kalla det minsta positiva heltal n, större än noll, som uppfyller att an = e för 

elementet a’s ordning. Om sådant minsta n inte finns så säger vi att a har 

oändlig ordning. 

 

 

 

 

Vad händer om n = 0? 

Den kritiske börjar nu 
fundera på hur det 
ligger till. Om ett sådant 
n finns så att an = e, 
finns det då också 
automatiskt ett minsta? 
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Redan nu borde vi igen fundera på vilka frågor vi kan ställa om 

definitionerna ovan. Vi har definierat en potensnotation, hur är det med 

potenslagarna? Om vi tittar på definitionerna av upprepad operation av 

godtyckliga element och inverser av element; vad behövs för att de ska 

gälla för alla n ∈ Z utan risk för tveksamheter? 
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Teorem 

 

Hur kan vi utifrån vår nya definition plus det vi lärde oss om grupper i förra 

kapitlet bevisa nedanstående: 

 

T 2.1  (an)-1 = (a-1)n 

 

T 2.2  am ∗ an = am + n 

 

T 2.3 (am)n = amn 

 

T 2.4 För vilka n är an = e ? 

  

T 2.5  För vilka heltal p och q är ap = aq? 

 

T 2.6  Givet ett element a i en grupp så är a, a2, a3, …, an alla olika där n 

är a’s ordning. 

 

T 2.7  I en ändlig grupp har alla element ändlig ordning. 

 

T 2.9 I en ändlig grupp så gäller för alla element a att  

 am = a-1 för något m > 0. 

 

Vi går vidare 

 

I nästa steg ska vi titta på hur man på ett intressant sätt delar upp en grupp i 

delmängder. Du kan redan nu börja fundera på något smart sätt att dela in en 

grupp i mindre delmängder. Vad händer om man opererar element inom 

denna delmängd? Kan man formulera en definition? Finns det ekvivalenta 

formuleringar? Vad vet vi om snitt och unioner av sådana delmängder? Hur 

är detta begrepp kopplat till vårat nya begrepp om potenser av 

gruppelement? 
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Kapitel III 
 

Undergrupper 
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Grunder 

 

Det vi ska göra i det kommande avsnittet är att tillskriva en delmängd med 

specifika egenskaper av en grupp ett namn. Vi säger att vi ska definiera 

begreppet undergrupp. Vi gör detta för att slippa förklara att dessa 

delmängder har den egenskap vi söker varje gång, begreppet undergrupp 

väldigt viktigt och förekommer ofta, så vi ger det ett namn. 

 

I första avsnittet pratade vi mycket om mängder och mängdlära och nu ska 

vi fräscha upp lite mer kunskaper i ämnet. Om man har två mängder och vill 

veta vilka element som finns i båda brukar vi säga att vi söker de båda 

mängdernas snitt. Snittet av mängderna A och B skrivs A ∩ B. Om vi 

definierar mängderna A och B med hjälp av egenskaper säg till exempel att 

A är mängden av alla Volvo-bilar och B är mängden av alla blåa bilar så 

skulle A ∩ B vara mängden av alla blåa bilar av märket Volvo. Snittet är 

mängden av element med båda egenskaperna. Å andra sidan har vi 

begreppet union som är mängden av alla element i båda mängderna. 

Unionen av mängderna A och B skrivs A ∪ B. På liknande sätt består då 

unionen av de element som har den egenskap som definierar A eller den 

egenskap som definierar B. När vi säger eller menar vi ett matematiskt eller, 

alltså att det är okej med både och. Är du bekant med logik ser du säkert 

likheterna med logikens ’och’ och ’eller’: ∧  ∨. Värt att nämna är också 

begreppet tom mängd som är en mängd utan element, som har symbolen ∅. 

 

Nedan kommer vi att visa en ekvivalens av påståenden. Om man läser flera 

olika böcker i abstrakt algebra, eller annan matematisk litteratur för den 

delen, så märker man snart att olika böcker har olika definitioner för samma 

sak, beroende på vilken angreppsvinkel man har och vilken pedagogik man 

använder. Man brukar då ofta visa att den definition man har givit är 

ekvivalent med andra definitioner. Med andra ord blir det lite upp till var 

och en att välja hur man definierar ett nytt begrepp och vad man i så fall 

istället väljer att bevisa. Man skulle till exempel kunna tänka sig att när man 

Den naiva mängdlärans 

land är i den här texten 

långt ifrån fullt 

utforskat. Det finns 

begrepp kvar som 

komplement, oändliga 

unioner och oändliga 

snitt. Det finns en stor 

sats här, kan du denna? 

Bevis? 
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läser om konservativa fält inom flerdimensionell analys skulle kunna 

definiera följande: 

 

F är konservativ i D om och endast om  

0=•∫
C

drF  

för varje styckvis mjuk, sluten kurva i D. 

 

Detta är enligt satsen om oberoende av väg ekvivalent med definitionen av 

konservativ: 

 

F är konservativ om och endast om det finns en potentialfunktion ∇∇∇∇Φ = F. 

 

Ett sådant byte av definitioner är teoretiskt möjligt, men knappast väldigt 

pedagogiskt eller praktiskt. Många liknande exempel finns inom högre 

matematik där man först definierar ett begrepp på ett enkelt och 

lättförståeligt sätt och sedan lite senare kommer fram till att detta är 

ekvivalent med någonting mer komplicerat och intressant. 

 

Nya Definitioner 

 

Om H ⊂ G och H också är en grupp med samma operation som i G så kallas 

H för en undergrupp till G. Vi skriver detta som 

 

H < G 

 

Delmängder med samma struktur som den ursprungliga är alltid intressanta i 

matematiken, underrum i linjär algebra är ett bra exempel på detta. Vi ska 

också hitta påståenden som är smidigare att hantera men innebär samma sak, 

alltså bevisa att påståenden är ekvivalenta. 

Formulera någonting 
motsvarande i 
sammanhanget linjär 
algebra och inverterbara 
matriser. 
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Teorem 

 

T 3.1  Att H är icketom och x, y ∈ H ⇒ x ∗ y-1 ∈ H är ekvivalent med att 

H är en undergrupp. 

 

T 3.2  När G är ändlig räcker det med att visa att H är icketom och sluten 

under operationen för att H ska vara en undergrupp. (Finns det 

oändliga grupper med delmängder som är slutna men inte 

delgrupper?) 

 

T 3.3  Vilket av följande två är sant? Bevisa! 

 a) Snitt av undergrupper är undergrupp  

 b) Union av undergrupper är undergrupp 

 

Debatt 

 

Blicka nu tillbaka till första kapitlet och de grupper du gav som exempel 

där, hur ser undergrupperna ut? Nu när vi bevisat några teorem till, har vi 

fått veta något mer om dina exempel? Vad tror du att man menar med en 

äkta delgrupp? Hur är potensbegreppet kopplat till undergruppsbegreppet? 

 

Vi går vidare 

 

I nästa kapitel ska vi använda våra nyvunna kunskaper om undergrupper för 

att införa en ny typ av delmängder av en grupp. 
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Kapitel IV 
 

Restklasser 
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Grunder 

 

I det här avsnittet kommer vi att behöva visa att två mängder har lika många 

element. När man gör detta i mer vardagliga sammanhang så räknar man 

oftast antalet element i ena mängden och också antalet element i den andra 

mängden och funderar på om man räknade lika långt båda gångerna. Det vi 

egentligen har gjort ur en matematisk synvinkel är att vi har skapat en 

bijektion, alltså en ett-till-ett korrespondens, mellan mängderna och några 

naturliga tal. Man kan säga att vi placerat en lapp med ett tal på varje 

element i våra mängder. Detta är ganska enkelt när vi har med ändliga 

mängder att göra, man räknar upp elementen och skapar en bijektion 

samtidigt. Har vi däremot två oändliga mängder blir frågan lite svårare, vad 

menas med att två oändliga mängder har lika många element? Inom 

matematiken säger vi att två mängder, ändliga eller oändliga, har lika många 

element om det finns en bijektion mellan dem. Så jobbet man står inför i 

vilket fall är att hitta en funktion mellan mängderna som för varje element i 

den ena mängden ger ett element i den andra mängden för alla element i den 

andra mängden. 

 

När vi pratar om hur många element det finns i en oändlig mängd menar vi 

egentligen det matematiska begreppet kardinalitet. En mängds kardinalitet 

är antalet element i den om den är ändlig, är den oändlig så finns det mått på 

hur ”stora” mängderna är kallade kardinaltal. Med symboler ser det ut så 

här: 

 

|{1,3,5}| = 3            |{Alla människor}| > 6 ⋅ 109           |{Alla primtal}| = ∞ 

 

Du har säkert hört om att de naturliga talen är lika många som de rationella 

talen men färre än de reella talen, alltså | N | = | Q | < | R |. Uttryckt i 

terminologin ovan säger vi att de reella talen har högre kardinalitet än de 

rationella. Detta kan man bevisa genom att skapa en bijektion respektive 

visa att ingen bijektion finns. 
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Något som går i samma anda som bijektion är att visa att två mängder är 

lika, alltså innehåller samma element. Vi börjar med att konstatera att 

mängderna A och B är samma mängd om de båda är delmängder av 

varandra, med symboler: 

 

A = B ⇔ A ⊂ B ∧ B ⊂ A 

 

Vill man bevisa att A ⊂ B finns en användbar strategi som går ut på att man 

först tar ett godtyckligt element ur A och därefter visar att det finns i B och 

eftersom elementet vi valde var godtyckligt måste det gälla för alla element i 

A. Om vi går in på riktigt små detaljer så innebär detta att undersöka om den 

egenskap som definierar elementen i A också gäller för elementen i B. 

  

Om vi spinner vidare på begreppet lika så undrar vi snart hur man kan 

avgöra om två grupper är lika. Det räcker ju då inte med att mängderna är 

lika, i någon mening måste ju också operationerna vara lika. Inte heller vill 

vi kalla två mängder för olika bara för att vi byter namn på elementen i 

mängden men har kvar samma operation. Lite slappt kan man säga att två 

grupper är lika om det är samma grupp så när som på byte av etiketter. Två 

grupper är alltså likadana om det räcker med att byta namn på elementen för 

att de ska vara identiska, med operation och allt. Det mer abstrakta och 

formella sättet att se det på är genom något som man kallar isomorfismer. 

Isomorfismer är ett (bijektivt!) specialfall av något som kallas 

homomorfismer eller bara morfismer. Morfismer är i princip funktioner 

mellan grupper som bevarar gruppernas multiplikation. Det visar sig bland 

annat att mängden av isomorfismer från en grupp till sig själv utgör en 

grupp med sammansättning av funktioner som operation. Morfismer är 

väldigt viktiga om man ska längre inom gruppteorin men behövs inte för 

våra ändamål i det här materialet. 

 

 

 

Kan du förklara eller 
motivera påståendet? 
”Mängden av 
isomorfismer från en 
grupp till sig själv utgör 
en grupp” 
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Nya Definitioner 

 

Låt H vara en undergrupp till G och x ett element i G. När vi skriver Hx 

menar vi mängden av element som bildas när vi opererar med x från höger 

på varje element i H var för sig. Vi kallar Hx för en höger restklass. 

 

Nu har vi definierat en höger restklass. Rimligen borde det då finnas 

något som vi kan kalla vänster restklass. Eller är dessa måhända lika? 

Det finns en ekvivalensrelation inblandad i den här sörjan, var och hur? 

Vid det här laget är du bra på sånt här! Stanna upp ett ögonblick, vad 

tror du väntar runt kröken? Kan du göra kvalificerade gissningar om hur 

teoremen som finns på nästa sida ser ut innan du läser dem? 
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Teorem 

 

T 4.1  Om H är en undergrupp och h är ett element i H så gäller att H = 

Hh. 

 

T 4.2  Givet en undergrupp H så är två restklasser antingen lika eller 

disjunkta. 

 

T 4.3  |Hx| = |Hy| = |H| 

 

Vi går vidare 

 

Tro det eller ej, men nu är vi nästan klara! I nästa avsnitt väntar resultatet 

som avrundar och kröner den teori vi byggt upp. 
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Epilog 
 

Lagranges sats om grupper 
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Till sist 

 

Utifrån det vi kommit fram till och lärt oss om grupper kan vi nu konstatera 

ett mycket viktigt faktum som kallas Lagranges sats. 

 

För varje ändlig grupp G och för varje undergrupp H av G så 

gäller att |H| | |G|. Alltså ordningen av varje undergrupp delar 

gruppens ordning. 

 

Varsågod att bevisa! 

 

Varför borde vi vara så stolta nu? Jo, Lagranges sats säger ganska mycket 

om strukturen i en grupp, hur många undergrupper som kan finnas och hur 

de kan tänkas se ut. Till exempel så ser vi ju direkt att en grupp av ordning p 

där p är ett primtal inte har några äkta undergrupper!  

 

Vilken grupp som helst av ordning 25 har bara undergrupper av ordning 5, 

detta i kombination med T 4.2 och T 4.3 säger ganska mycket om hur 

gruppen är uppbyggd av sina restklasser. Den här typen av information är, 

tillsammans med lite kombinatorik, väldigt intressant inom till exempel 

kemi för att räkna fram antalet möjliga molekyler med ett visst utseende. 

 

En vacker överblick över hur man kan dela in grupper i klasser efter antal 

element och hur undergrupperna ser ut kan man få på  

http://www.wikipedia.org 

Där man kan hitta artikeln ”List of small groups” som beskriver alla grupper 

upp till ordning 16 med undergrupper. 



 Till läraren 
 
Det finns en djuplodande didaktisk tanke bakom materialet du som lärare är på väg att sätta 
dig in i. Förhoppningsvis ska du inte ha den traditionella rollen under mer än korta stunder vid 
genomförande av den här kursen. Ambitionen är att du ska fungera som en telefonledning 
mellan studenterna som själva ska göra jobbet och att du ska vara som ett bollplank som 
uppmuntrar bra frågor och inspirerar studenterna att kämpa vidare. 
 
Materialet handlar om gruppteori. Vi börjar med axiomen och bygger vidare upp till 
Lagranges sats. Men det är varken gruppteori eller satserna som är det egentliga målet utan 
kursens behållning består i det vi lärt oss på vägen dit, nämligen viktiga redskap i bevisteknik 
och förmåga att tänka abstrakt. 
 
I grova drag är materialet uppdelat i fyra stycken kapitel och en avslutande epilog. Det första 
kapitlet behandlar gruppaxiomen och de små satser som vi kan bevisa om dessa. Därefter 
bygger vi kapitel för kapitel vidare med en ny definition och undersöker då vilka 
konsekvenser i form av nya satser denna definition får. Lärarhandledningen följer 
studentmaterialet som en spegel och för att man överhuvudtaget ska förstå någonting av 
lärarhandledningen så bör man ha studentmaterialet i ögonvrån hela tiden. 
 
Varje kapitel börjar med ett avsnitt som kallas Grunder. Här börjar vi förklara några viktiga 
och intressanta begrepp som kommer att behövas i kapitlet som följer. Grunder tar delvis upp 
väldigt grundläggande saker om till exempel logik och mängder och försöker förklara hur 
man kan tänka när man konfronteras med abstrakt matematik, vi försöker lämna klipp-och-
klistra matematiken till fördel för en mer problematiserad inställning. Vi försöker förklara vad 
en implikation är, vad en definition är och så vidare. 
 
Grunder är också upplagt så att det finns många lösa trådar att plocka upp. Till exempel så 
nämns ZFC på ett sätt som är tänkt att göra studenten intresserad utan att göra det hela alltför 
komplicerat. Vidare så pratas det i sista kapitlet ganska mycket om isomorfismer utan att 
egentligen gå in på vad det är, allt för att lägga ut små beten här och var i texten som ska 
locka till att ställa frågor som kan leda djupare in i materialet. Ambitionen är att man som 
lärare ska kunna vara flexibel och öppna upp för andra vinklingar och andra riktningar på 
undervisningen. Vad som började med gruppaxiomen kanske slutar med urvalsaxiomet om 
det visar sig att det är vad som intresserar studenterna. 
 
För studenten finns också ett antal mer eller mindre direkta frågor markerade med en grå ruta 
i marginalen som studenten är tänkt att fundera på om denne har lust. Dessa frågor ”leder 
vidare” in i djupare matematiskt land eller ber om exempel på det som just förklarats. Rutorna 
finns reflekterade över från ett lärarperspektiv i den här handledningen, vi förklarar hur man 
kan gå in på detaljer och hur man förklarar vissa saker. De stycken som handlar specifikt om 
sådana rutor är markerade med ett (!) i början av stycket. 
 
Lärarhandledningen förklarar löpande hur man kan gå in i detaljer i materialet och några 
exempel på hur man förklarar vissa saker. I marginalen på studenthandledningen så finns små 
rutor som är tänkta att uppmuntra studenten att reflektera extra över vissa begrepp eller att 
leda denna djupare in i matematiskt land.  
 
 
 



Efter grunder så tas i första kapitlet axiomen upp och i de efterföljande en ny definition. 
Avsnitten kallas således Axiomen eller Nya definitioner. Dessa är inte bara formulerade, 
utan i så stor utsträckning som möjligt förklarade och resonerade omkring. Vid muntlig 
framställan bör man försöka förklara varje ord och stavelse i en ny formulering så noga som 
möjligt för att bekanta studenten med begreppen. När studenten helt säkert förstått vad den 
nya definitionen betyder ber materialet denne ställa frågor om det nya. Det är en sund 
matematisk reaktion att börja med att ifrågasätta en definition; är det här väldefinierat? Vilka 
uppenbara konsekvenser får det? Vilka mindre uppenbara? Vilka är fallgroparna? Materialet 
vill på så sätt göra studenten bekant med formella definitioner och uppmuntra till att läsa 
sådana flera gånger om och om igen, vilket kan komma att behövas i högre kurser. Dessutom 
ger det en naturlig övergång till att börja bevisa teorem om de nya definitionerna. 
 
Nästa avsnitt kallas Teorem och är en liten samling satser som handlar om det som just 
definierats. Tanken är att studenterna ska bevisa dessa själva med endast handledning av 
läraren. De föregående avsnitten har försökt bekanta studenterna så mycket som möjligt med 
det nya för att introducera bevisföringen så mjukt som möjligt. Det är viktigt att försöka 
undvika att kasta saker i ansiktet på studenten, detta kommer denne ha fullt tillräckligt av 
ändå. Förhoppningen är att studenten själv ska ställa frågor som ska leda fram till satserna.  
 
Det kan inte betonas nog för studenterna att detta är svårt och får ta tid. Det gäller att kämpa 
och leka om vart annat och att undvika att bli modfälld och ge upp. Rätt mängd av och rätt 
konstruerade ledtrådar är centralt. Förhoppningsvis kan man uppmuntra till multilog här, att 
försöka skapa en atmosfär i klassrummet där varje student får komma till tals och ge dumma 
förslag och framföra sina inte helt genomtänkta idéer. 
 
Därefter ser avslutningen på varje kapitel lite olika ut, i första kapilet kallas det sista avsnittet 
för Exempel. Materialet tar aldrig upp några exempel på grupper eller inom gruppteori. 
Tanken är att studenterna ska göra detta själva. Till skillnad från många andra behandlingar av 
gruppteori så kommer här exemplen efter bevisen, läsaren uppmanas konstruera dessa själv, 
en utmaning minst sagt! 
 
Mellan några av avsnitten finns sidbrytningar alltså att nästa avsnitt inte börjar förräns på 
nästa sida. Detta är tänkt att hindra studenten från att stressa genom texten utan stanna upp 
och fundera på saker som är särskilt viktiga. Detta ger ett extra tillfälle att ställa frågor om det 
vi precis pratat om och kanske lyckas studenten formulera de satser vi vill bevisa i kapitlet. 
 
I studenthandledningen är fokus taget bort från vad materialet handlar om, alltså gruppteori 
och vi riktar istället blickarna mot hur vi ska göra för att förstå det. Detta är en av 
anledningarna till att vi ofta är intresserade av vardagliga exempel. Det tar bort fokus från 
matematik som studenten har betraktat den förut och istället mot förståelse av det vi gör. 
Dessutom ger det en bra inblick i hur matematik fungerar som en generell vetenskap som är 
till för att tillämpas på andra. 
 
Hur man väljer att genomföra den här kursen är väldigt öppet och många valmöjligheter finns: 
stor grupp, liten grupp, enbart lärarledda lektioner, ingen lärarhandledning alls, stor grupp 
indelad i mindre samarbetande grupper och så vidare. Det finns några honnörsord i materialet, 
till exempel flexibilitet, öppenhet och dialog. Oavsett hur du väljer att genomföra det hela så 
är mitt tips att du följer grundtanken med kursen: låt studenterna vara drivande och följ dem 
dit de vill gå.  
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Kapitel I 
 

Axiom
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Grunder 

 

Här pratar vi mycket och på ett omständligt sätt om mängder och bevisföring. Allt borde vara 

klart redan sedan innan men i ett försök att göra materialet komplett och förklara för eleven 

var fokus ligger tar vi här en liten omväg genom logikens land. Logik är inget lätt ämne och 

man skulle kunna ägna hur mycket tid som helst åt att försöka förklara hur de logiska 

konnektiven verkligen fungerar och alla små tanketrix man har för sig i bevisföring. 

 

I avsnittet om mängder pratar vi en del om skillnaden mellan abstrakt och konkret mängd 

som kommer att vara viktig när vi kommer till att hitta exempel på grupper. Mängden  

{a, b, c} är lätt att konstruera en grupp av men mängden av alla inverterbara matriser är en 

abstrakt mängd och det är viktigt att studenten får klart för sig att definitionen av grupp 

tillåter bådadera att tillsammans med en lämplig operation utgöra en grupp. 

 

Texten tar också upp den snåriga frågan om vad en definition är och trycker lite på skillnaden 

mellan verklighet och matematik. Som exempel på hur gruppaxiomen har förändrats kan man 

i ett senare skede nämna att i vissa äldre versioner av gruppaxiomen var strykningslagen ett 

axiom. Detta fungerar också utmärkt, men de flesta är nog överens om att vår moderna 

variant av axiomen är smidigare och mer rakt på sak. 

 

(!) Med abstrakt definition skulle jag vilja mena en definition som inte helt automatiskt 

stämmer överens med den intuitiva uppfattningen om vad den innebär. Exempel från 

studentens erfarenhet skulle kunna vara linjärt oberoende, gränsvärde eller kontinuitet. Ett 

annat exempel som nog ligger utanför studentens spektrum är begreppet direkt summa. 

 

När vi sedan fördjupar oss i mängdlära, ZFC och Russels Paradox kan det vara värt att 

nämna begreppen klass och äkta klass. Även om skillnaden på klass och mängd kommer 

först på det formella stadiet så är det viktigt att man pratar om klassen av alla mängder och 

inte mängden av alla mängder. Värt att nämna är också begreppet självreferens som ju är 

problemet och också nyckeln i Gödels ofullständighetssats. 
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(!) Invändningen man skulle kunna ha mot implikationskonventionen är att det inte är helt 

naturligt att man till exempel kan dra vilka slutsatser som helst ur en falsk utsaga. Om jorden 

är platt så är jag gud är en sann utsaga som kan ge intrycket att jag kanske skulle kunna vara 

gud, vilket inte är sant. Historiskt sett så har ju synen på hur man får och inte får dra 

slutsatser förändrats; till exempel Aristoteles syllogismer. 

 

(!) Ett tänkbart bevis är genom sanningsvärdestabeller som de borde lärt sig om i någon 

grundläggande kurs, till exempel: 

A B A ⇒ B ¬B ⇒ ¬A 

S S S S 

S F F F 

F S S S 

F F S S 

 

(!) Ytterligare ett exempel på välkända motsägelsebevis är att det finns oändligt många 

primtal. Kanske har man som student stött på motsägelse i andra talteoretiska eller kanske 

kombinatoriska sammanhang. 

 

(!) När det gäller kvantorer så tar inte materialet upp dem explicit, men de kan vara bra att 

nämna. Särskilt gäller detta existenskvantorn som man gärna skriver som ”det finns ett”. Det 

är viktigt att betona att det kan finnas flera. Värt att nämna kan också vara ”lagarna” om 

negationer av kvantorer typ; ¬∀x∃y: P(x,y) ⇔ ∃x∀y: ¬P(x,y). Alltså att man ”byter” 

kvantor när man ”flyttar igenom” en negation. Värt att nämna är att logiska påståenden ofta 

blir svårare och svårare att förstå ju fler skiften av kvantorer man har: 

 

För varje ε så existerar det ett δ så att…  

 

För varje omgivning U så finns det ett tal N så att för varje n > N… 

 

Axiomen 

 

Här börjar vi med att presentera axiomen rakt av. De är i vanlig matematisk ordning så 

koncist formulerade som möjligt, utan extra, förvirrande småtext. Axiomen ska man till slut 
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kunna utantill och kanske är det enklare för minnet att hålla kvar dem om det är mindre 

information att memorera. Istället läggs en hel del krut ned på att förklara alla begrepp och 

ord i efterhand. Exakt vad axiomen innebär ska efter att ha gått igenom avsnittet vara 

glasklart. 

 

(!) Vi vet några saker om hur man får och bör sätta upp axiom. Framför allt så ska de vara 

motsägelsefria, varför man begär detta av ett axiomsystem är inte så svårt att förstå. Vidare 

brukar logiker prata om fullständighet och att axiomen ska vara oberoende, saker som leder 

vidare till första ordningens logiks fullständighetssats och Gödels ofullständighetssats. 

Intressant för oss är att när vi har med G1 så är inte axiomen oberoende, G1 är ju en följd av 

att ∗ är sluten. Men å andra sidan brukar inte gruppaxiomen i vanliga, moderna 

framställningar vara oberoende i och med att man använder sig av de två axiomen  

a-1 ∗ a = a ∗ a-1 = e. Vi försakar en ganska onödig logisk önskan för pedagogiska skäl som vi 

ska se senare. 

 

Multiplikation av enhetselement och invers är alltså bara axiomatiserat från ett håll. 

Anledningen till detta är att ge ännu lite fler enkla ”minisatser” för studenten att bevisa själv. 

Förståelsen för invers och enhet kommer att vara bättre efter att ha bevisat att det går lika bra 

från andra hållet. 

 

(!) Stycket om binära operationer är långt och begreppet är egentligen en guldgruva av 

abstraktion och vardagliga exempel. Det finns många bra exempel och också bra icke-

exempel, förklaringar på vad som händer när man tror att man har en binär operation men det 

faktiskt går snett. Det skadar inte om eleven själv får hitta på exempel på vad en binär 

operation skulle kunna tänkas vara. Försök att hitta vardagliga exempel bör uppmuntras. Man 

kan tänka i former av egenskaper ”givet två hus, välj det största” alternativt minsta, dyraste 

och så vidare. Man kan också tänka sig ”givet två hus, välj det första” i stil med a ∗ b = a. 

Detta kan vara bra för att verkligen understryka att ordningen kan vara viktig. Dessutom 

börjar vi nu få utrymme för att sammansätta binära operationer, ett sätt att tänka som är 

värdefullt för framtiden. Binära operationer kan vi sammansätta lite hur som helst, men det 

kan vi inte med godtyckliga funktioner. Varför och hur kan man se på detta? Illustrativt 

exempel är skillnaden på vektorprodukt och skalärprodukt där den ena är en binär operation 
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och den andra inte. Vill man i ett senare skede prata ännu mera om binära operationer finns 

begreppet Ring som är utrustad med två binära operationer med olika egenskaper. 

 

Som kommentar till G1 se även stycket ovan om axiomsystem. 

 

(!) När vi kommer till G2 bör reaktionen vara att vilja generalisera till längre uttryck, alltså 

att vi inte behöver några parenteser alls. Detta är givetvis möjligt och beviset byggs via 

induktion. Dock är det omständigt och ganska tråkigt. Det borde inte vara svårt att övertyga 

sig om att det verkligen är så om man får leka och bolla lite fram och tillbaka med uttryck. 

 

(!) Tänker man till lite på axiomen så kommer man snart fram till att alla grupper är 

monoider. Det är ett intressant logiskt påstående som är bra för en student som är ny inför 

axiomatik. Svaret på frågan kräver att man tänker till lite och funderar på vad det innebär att 

ett axiom är uppfyllt. Tanken är inte att man ska ge studenten påståendet och låta denne 

bekräfta att det är sant. Istället vill man be studenten att både ställa frågan och ge svaret. 

  

Avsnittets sista stycke förbereder studenten inför det som komma skall. Istället för att kasta 

uppgifterna i ansiktet på denne så får man själv försöka fundera ut frågorna utifrån hur 

axiomen ser ut och med viss vägledning. En intressant fråga som är värd att ställa är vilka 

element vi kan ta invers av. Vi vet att inversen alltid existerar och kan bevisa att den är unik 

och axiomen ger oss faktiskt några element att trixa med, vad är inversen av dessa? Med 

andra ord, vad är inversen av två multiplicerade element? Vad är inversen av inversen? 

Inversen av enheten? Tanken är att låta studenten leka lite med begreppen, antingen under 

lärarens vägledning eller tillsammans med andra, multiplicera lite åt höger och vänster med 

inverser och enheter och förhoppningsvis upptäcka saker som är i närheten av eller kanske 

går att formulera som någon av de satser vi vill åt i slutändan. 

 

Ett konkret tips att ge studenten i den här situationen är att vi i princip har fyra saker att leka 

med, godtyckliga element som vi kan kalla a, b och c, enheten, inversen och operationen. 

Efter detta återstår lek och tålamod. Ett annat konkret råd är att rikta blickarna mot G3 och 

G4 och särskilt mot existens. Kanske kan studenterna själva formulera frågan ”hur många?”. 
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Teorem 

 

Det kan nog inte betonas tillräckligt att studenterna gärna får ta lång tid på sig. De ska 

fundera, resonera, diskutera, gissa och leka sig fram till lösningar. Det får ta tid och man får 

gå omvägar för att komma fram. Det är lockande att leda studenterna in på den raka stigen 

fram, men det kan vara nyttigare för dem att få jobba sig fram så självständigt som möjligt. 

 

En möjlig approach för många studenter är att snubbla över något påstående, eller eventuellt 

få det givet, högt upp i hierarkin som de tror eller vet är sant. Därefter kan man arbeta sig 

”nedåt” och leta rätt på de påståenden som behövs. Unikheten av inversen, vars bevis man 

skulle kunna börja med att skissa, kan vara ett sådant ställe att börja på. 

 

Vi vill vänta med att införa riktiga exempel, allt för att ha kvar den abstrakta bilden av en 

grupp så länge som möjligt. Om studenterna fastnar i sina teorembyggen eller har idétorka på 

vad de kan tänkas vilja bevisa så är en variant att införa multiplikationstabeller. Om man inte 

säger för mycket om hur dessa fungerar utan bara ger förslag på att testa några olika tabeller 

och förmedlar ramverket för detta: alla element i gruppen längs båda tabellaxlarna och 

produkten av två element i rätt cell. Därefter kan man be studenterna konstruera grupper med 

tre, fyra och fem element med hjälp av tabellerna, kontrollera tabellerna mot axiomen och 

sen se om dessa ger inspiration till bevis eller nya teorem. 

 

Nedan följer lösningsförslag och några tips på lämpliga tips att ge studenter som fastnat och 

kommentarer att dela ut för att leda vidare och kanske till nya saker. 

 

T 1.1: a-1 ∗ a = e 

g-1 ∗ g = g-1 ∗ g ∗ e = g-1 ∗ g ∗ g-1 ∗ (g-1)-1 = g-1 ∗ e ∗ (g-1)-1 = e 

Här är det första tipset att börja med uttrycket som vi vill veta något om, nämligen g-1 ∗ g och 

sedan leka sig fram först med hjälp av G3 och sedan G4 för att få ett uttryck som 

”försvinner”. Den svåraste biten är troligen att inse att g-1 också har en invers som vi behöver 

använda. Ett lämpligt tips till studenter som fastnar efter att ha introducerat enheten 

någonstans i uttrycket är att säga ”Tänk på att g-invers också har en invers!”. Vidare kan man 

ställa upp ekvationen g-1 ∗ g  ∗ �  = e och fråga ”vad ska det stå istället för �  i en 

idealvärld?”. 
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T 1.2: e ∗ a = a: 

e ∗ a = a ∗ a-1 ∗ a = a ∗ e 

Lösningen ovan använder sig av T1 och borde inte vara alltför klurig att hitta med hjälp av 

ungefär samma approach som ovan, börja med det som du vill veta något om och börja leka 

med likhetstecken. 

 

T1 och T2 tillsammans leder snabbt tankarna till kommutativitet. Om vi har börjat med dessa 

två element, inversen och enheten, som faktiskt är de enda vi känner till, så ligger det nära till 

hands att tro att alla element alltid kommuterar. Att detta inte är fallet kräver ett motexempel. 

(Om det vore fallet att alla element kommuterar borde man ju kunna visa det och inte lägga 

så mycket energi på just dessa två, inte sant?) Egentligen vill vi vänta med exempel, men vill 

studenterna in på den banan så är det lika bra att hänga med. Tyvärr är icke-kommutativa 

grupper inget man kan trolla fram utan viss ansträngning då vi antingen måste upp i ordning 

fem eller kanske ta fram matrisgrupper. 

 

T 1.3: a ∗ x = a ∗ y ⇒ x = y 

x = e ∗ x = a-1 ∗ a ∗ x = a-1 ∗ a ∗ y = e ∗ y = y 

Satsen är ett bra och ganska enkelt exempel på varför vi behöver så mycket prat om 

implikationer och bevis av implikationer i inledningen. Vi tittar på uttrycket vi vill bevisa 

något om, undersöker vad axiomen ger oss, använder oss av premissen och får ut det vi ville 

visa. Förutom att vi använder en implikation i beviset så är det inte jätteintressant i sig, 

däremot är resultatet ganska intressant och det kan vara värt att nämna att det har ett eget 

namn, strykningslagen, och kanske försöka be studenterna att formulera detta utan symboler 

utan med egna ord i mindre strikt mening, i stil med: ”om man har två saker på samma sida 

om något annat på båda sidor av likhetstecknet så får man ta bort dessa”. 

 

T 1.4 är liknande som T3 

 

T 1.5: Det inversa elementet är unikt 

Här vill vi leda uppmärksamheten mot den generella principen ”Antag att det finns två…” 

Lösningsförslag: 

Antag att det finns två inversa element till a. Kalla dem a-1 och a’. Vi har då att: 
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a-1 = a-1 ∗ e = a-1 ∗ a ∗ a’ = e ∗ a’ = a’. 

Här kanske det är bra att poängtera styrkan vi fått genom T1 och T2, kanske ska man 

uppmana studenterna att försöka använda saker vi redan vet. Värt att tänka på är också vad 

som menas med att ”det inversa elementet är unikt”? Egentligen menar vi ju för varje 

element så finns ett unikt inverst element, men för att slippa för mycket kvantor-tänk 

förenklar vi till bara ”är unikt”. 

 

T 1.6: Enhetselementet är unikt 

Mycket likt T5 men enklare, på gränsen till för enkelt om vi har rätt verktyg till hands.  

Lösningsförslag: 

Antag att det finns två enhetselement, kalla dem e och k. 

e = e ∗ k = k 

 

T 1.7: Varje linjär ekvation i en grupp har en unik lösning 

En linjär ekvation av x där a och b är givna kan se ut som a ∗ x = b. Lösningen x = a-1 ∗ b 

existerar och är unik eftersom b är given, det inversa elementet till a existerar och är unikt. 

Det kan vara värt att poängtera att vi faktiskt måste visa både existens och entydighet, något 

som kan vara betydligt mycket jobbigare och mer omständigt i mer avancerade fall. 

 

T 1.8: (a ∗ b)-1 = b-1 ∗ a-1 

(a ∗ b) ∗ b-1 ∗ a-1 = a ∗ e ∗ a-1 = e 

Alltså; (a ∗ b)-1 är invers till (a ∗ b), per definition. Likaså är (b-1 ∗ a-1) invers till (a ∗ b) 

enligt kalkyl ovan. Inversen är unik, alltså är  

(a ∗ b)-1 = b-1 ∗ a-1 

Studenter nappar ganska lätt på frågan ”vad menas med att ett element är invers till (a ∗ b)?”. 

Om man ställer upp ”ekvationen” (a ∗ b) ∗ �  = e och frågar ”om du får önska vad du vill, vad 

skulle stå istället för rutan?” så kommer man utan svårighet vidare. 

 

T 1.9: (a-1)-1 = a 

Både (a-1)-1 och a är inverser till a-1, eftersom a-1 ∗ (a-1)-1 = e, a-1 ∗ a = e och inversen är unik 

alltså är (a-1)-1 = a. 

En fråga man kan ställa för att få kugghjulen i snurr är ”vad är inversen av a-1 och vad menas 

med det?”. 
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T 1.10: e-1 = e 

e-1 = e ∗ e-1 = e (Löjligt enkelt med hjälp av T1.2 och G3) 

 

Exempel 

 

Här har vi en av kursens intressantaste delar. Tanken är att studenterna själva ska komma 

med förslag på grupper. Till en början kan man tänka sig små fåniga grupper med kanske 

fyra element representerade i en multiplikationstabell. Att inse att talen faktiskt beter sig 

enligt gruppaxiomen ligger också nära till hands. Intressant är då att förstå att både 

multiplikation och addition kan användas som operation och att multiplikation inte går så bra 

ihop med heltalen och så vidare med nollan, Q, R, vad är inversen? Enhetselementet? Man 

går kanske vidare till matriser och kongruensklasser. The sky is the limit och det gör inget om 

det går långsamt eller om eleverna fastnar en stund i ”meningslösa” grupper. Långt borta i 

horisonten skymtar dihedrala gruppen och den fantastiska och supergenerella 

permutationsgruppen, kanske kommer studenterna hit.  

 

En tanke är att studenterna brainstormar fram alla tänkbara förslag för att få testa dem mot 

axiomen och sakta men säkert skaffa sig en bättre och bättre förståelse av dem. 

Förhoppningsvis uppstår debatt och kommunikation, ett sätt att uppmuntra detta kan vara att 

dela in eleverna i tävlande lag som får poäng genom att framföra bra exempel. 

 

En annan variant är att skicka hem eleverna och låta dem fundera på detta hemma och 

komma tillbaka med sina idéer. Tyvärr uppmuntrar detta inte det samarbete som man önskar 

ska uppstå. Studenterna bör i så fall uppmuntras att träffas och diskutera materialet utanför 

lektionen. Kanske avkräva ett protokoll från ett sådant möte om vad som sades i stora drag 

och vad som de kom fram till. En hemläxa i fri form så att säga. 

 

Vi går igenom några vinklingar för axiomen med lite olika felaktiga exempel: 

 

G1: Slutenheten och det faktum att vi sysslar med en binär operation kan tyckas uppenbart 

men om man inte tänker efter före så kan det gå snett. Om vi har mängden av alla matriser så 

är ju multiplikationen bara definierad för några matriser, där antal kolumner och rader 
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stämmer överens. Likaså kanske man tänker sig mängden av alla nu levande hundar och att 

man låter två hundar para sig för att få en ny hund. Problemet då är att den ”nya” hunden inte 

fanns i mängden av alla levande hundar innan vi började. 

 

G4: Man skulle kunna tänka sig ”mängden av alla snöbollar” och att om man lägger ihop två 

snöbollar så får man en ny snöboll. Ett problem som uppstår är att vi blir osäkra på inversen. 

Frånvaron av snöboll eller att ta bort en snöboll är inte en snöboll och finns alltså inte i 

mängden av alla snöbollar.  

 

Nästa steg är att utvidga teorin genom att låta studenter ställa frågor om hur man kan berika 

den. Vi kan till exempel begränsa oss till de grupper som uppfyller ett visst kriterium, 

ytterligare ett axiom, och kallar dessa grupper för någonting-grupper. Begreppet med 

kommutativ grupp borde här ligga nära till hands men leder inte på ett enkelt sätt någonstans. 

Vi kan observera att det finns kommutativa och icke-kommutativa grupper. Ett annat sätt att 

berika teorin är att fråga vilken information man kan få ut om de olika elementen i gruppen 

och delmängder av gruppen. Vi siktar givetvis mot att få veta elementets ordning och att ta 

fram undergrupper. Vidare kan man introducera morfismer och ställa frågor om dessa. 

 

Vi går vidare 

 

Det sista avsnittet i det här kapitlet är tänkt att på ytterligare ett vis själva försöka ställa 

frågor om det vi gått igenom. Här kommer några förslag på hur vi ska komma vidare utan att 

ta upp någonting explicit. Förhoppningsvis kan studenten komma upp med idéer om hur man 

ska gå vidare som man som lärare kan uppmuntra att bygga vidare. Har man tur så behöver 

man knappt sätt upp definitionerna för potenser, det är inte helt fel att hoppas att dessa i ska 

dyka upp av sig själva i någon form. Tanken är också att vi ska försöka göra övergången till 

nästa kapitel så mjuk som möjligt, frågorna borde komma självmant och automatiskt leda 

vidare till det vi ska in på.
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Kapitel II 
 

Potenser 
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Grunder 

 

Öppenheten som nämns i avsnittets början syftar främst till att vi frågar efter definitionen av 

a0 och teoremen T4 och T5 som inte är färdigformulerade.  

 

Nu följer ett litet stycke om logik och en noggrann förklaring av begreppet ekvivalens. Hur 

man bevisar att två påståenden är ekvivalenta och att en ekvivalens egentligen har två delar 

A⇒ B och B ⇒ A är två saker som inte är självklara utan kan kräva en noggrann förklaring. 

 

Nya Definitioner 

 

En av tankarna med definitionerna i det här kapitlet är att så ett frö till en god reaktion när 

man möter en ny definition: att vara kritisk. Man bör ifrågasätta definitionens riktighet så gott 

man kan, är detta verkligen väldefinierat? 

 

(!) Här börjar vi med att ställa upp definitionen på ett ganska intuitivt sätt. Ett sätt med luckor, 

till exempel vad som händer med n = 0. Det är viktigt att förstå att vi måste definiera a0, att 

det inte följer automatiskt från det vi har. Vidare måste vi också konstatera, som texten säger, 

att skälet till att vi får göra den här definitionen är att vi har associativitet. 

 

(!) När vi definierar ordning så pratar vi om ”minsta n så att…”. Det finns vid en första 

anblick anledning att ifrågasätta denna definition, har vi att göra med en godtycklig mängd av 

tal kan vi inte veta om det finns ett minsta. Men eftersom vi har att göra med positiva heltal så 

har vi inga problem. 

 

Återigen så avslutar vi med ett stycke som förhoppningsvis ska uppmuntra studenten till att 

både formulera och bevisa vad som är intressant om de nya begrepp vi infört. 

 

Teorem 

T 2.1: (an)-1 = (a-1)n 

Detta följer automatiskt ur T 1.8. Värt att notera är att vi nu har definierat an för alla n ∈ Z 

utan risk för tveksamheter. 
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T 2.2: am ∗ an = am + n 

Om vi accepterar att leka med n och m från Z så är detta ganska självklart. Man kan annars 

tänka sig en uppdelning i fall med positiva och negativa n och m. Denna uppgift är mest en 

övning i att övertyga sig själv om något som är ganska självklart. 

 

T 2.3: (am)n = amn 

Liknande som för T2. 

 

T 2.4: För vilka n är an = e ? 

Den fullständiga formuleringen för denna sats lyder: ”an = e ⇔ o | n där o är a’s ordning”. 

Tanken är att studenterna själva ska hitta hela denna formulering. Värt att tänka på är också 

fallet n = 0 och vad som blir skillnaden om a har ändlig respektive oändlig ordning.  

 

”⇐” Att ordningen delar n betyder att mo = n för något m. Vi har då an = aom = (ao)m = em = e. 

 

”⇒” Kalla a’s ordning för o. Vi vet då att n > o, annars skulle ju inte o vara minst. Detta 

betyder att vi kan skriva n = mo + r för något m och någon minsta rest r. Det måste också 

gälla att 0 ≤ r < o. Nu kan vi se att e = an = amo + r = ar. Alltså måste r = 0. Alltså är n = mo för 

något m. Alltså delar n ordningen. 

 

T 2.5: För vilka heltal p och q är ap = aq? 

Vi ser först att ap = aq ⇔ a p – q = e. Om a har oändlig ordning så gäller ju att p – q = 0 

eftersom an inte kan vara e för något annat n än 0. Om a har ändlig ordning, kalla ordningen 

o, så måste o dela p – q. 

 

Alltså:  

 

Ändlig ordning: ap = aq ⇔ o delar p – q. 

Oändlig ordning: ap = aq ⇔ p – q = 0 

 

T 2.6: Givet ett element a i en grupp så är a, a2, a3, …, an alla olika där n är a’s ordning 

Detta följer direkt ur T 2.5 eftersom n inte kan dela ett tal mellan noll och n. 
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T 2.7: I en ändlig grupp har alla element ändlig ordning 

Detta följer ur T 2.5 och T 2.6. Eftersom G är ändlig finns det inte hur många olika potenser 

av a som helst. 

 

T 2.9: I en ändlig grupp så gäller för alla element a att am = a-1 för något m > 0 

På grund av T 2.7 så har a ändlig ordning. Säg att a har ordning n. Då gäller att an-1 ∗ a1 = e. 

Alltså m = n – 1. 
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Kapitel III 
 

Undergrupper 
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Grunder 

 

Det är en snårig fråga att försöka svara på vad en definition är och varför vi behöver dem. Vi 

försöker förklara lite vad en definition är och att det är med det som vi bygger vidare vår teori. 

 

I andra stycket går vi in på lite mera mängdlära och speciellt intressant är skillnaden på det 

vardagliga språkets ’eller’ och vårat matematiska ’eller’. Vardagliga språkets eller kan man 

kalla exklusivt eller, alltså antingen glass eller godis till exempel. 

 

(!) Mängdoperationer kan man prata mycket om och förhoppningsvis så har studenterna sett 

venndiagram, men det är ingalunda säkert att de kommit i närmare kontakt med indexerade 

unioner och snitt för oändliga sådana. Den sats som omtalas är givetvis de Morgans lag. 

 

Nästa steg är att gå loss på begreppet ekvivalens. Exemplet i form av satsen om oberoende väg 

som tas upp är bara ett av tusen möjliga, men är ganska illustrativt och förhoppningsvis precis 

i nivå med vad som är aktuellt för studenten i slutet av dennes första år. 

 

(!) Vi hittar här frågan om ekvivalenser i linjär algebra. Ett bra exempel är inverterbarhet som 

är ekvivalent med många saker; determinanten ≠ 0 och linjärt oberoende kolumner till 

exempel. 

 

Nya Definitioner 

 

Här hittar vi en av anledningarna till att vi har fyra axiom istället för tre när vi definierar en 

grupp. Slutenheten behövs ju egentligen inte som axiom utan följer automatiskt av att vi har 

en binär operation. Men om vi vill definiera en undergrupp som ”en delmängd som också är 

en grupp i sig” så är slutenheten väldigt viktig. Det är lätt att tänka sig en delmängd av en 

grupp som vi kan ”trilla ur”. Att ha fyra axiom gör det nu glasklart och väldigt enkelt att 

kontrollera vilka delmängder som faktiskt är undergrupper, vi kan kontrollera axiomen ett och 

ett för den nya delmängden. Framför allt så kontrollerar vi att delmängden är sluten vilket är 

lätt att missa om vi inte har det axiomet med. 
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Är studenterna väldigt intresserade av linjär algebra finns här ett läge att ta upp intressanta 

saker, det är ju så att man inte kontrollerar alla axiomen för ett vektorrum när vi söker ett 

underrum utan vi kan hitta några få påståenden som ”räcker” för att vi ska ha ett underrum; att 

nollan finns med och linjäriteten som återkommer hela tiden i linjär algebra. 

 

Teorem 

 

T 3.1: Att H är icketom och x, y ∈ H ⇒ x ∗ y-1 ∈ H är ekvivalent med att H är en undergrupp. 

 

”⇐” 

Antag att H är en undergrupp. Eftersom inversen existerar och H är sluten så gäller att x ∗ y-1 

∈ H. H är icketom eftersom e ∈ H. 

 

”⇒” 

Vi vill visa gruppaxiomen för H som är en icketom delmängd av en grupp G. Associativiteten 

följer omedelbart eftersom operationen är associativ för alla element i G. Vi vet att H är 

icketom, alltså att det finns ett element, kalla det a i H. Påståendet säger då att a ∗ a-1 ∈ H, 

alltså att e ∈ H, så vi har enhetselement. Eftersom vi vet att vi har enhetselementet så gäller 

också att e ∗ a-1 ∈ H alltså att a-1 ∈ H för alla a ∈ H, så vi har invers. Antag nu, för att visa 

slutenhet, att x och y finns i H. Vi vill visa att x ∗ y finns i H. Men enligt ovan så finns y-1 i H 

och enligt antagandet så gäller att x ∗ (y-1)-1 = x ∗ y ∈ H. H är alltså sluten. 

 

T 3.2: När G är ändlig räcker det med att visa att H är icketom och sluten under operationen 

för att H ska vara en undergrupp. 

 

Vi vet att H är en icketom delmängd av den ändliga gruppen G samt att H är sluten under ∗. 

Vi vill visa de tre resterande gruppaxiomen för H. Associativiteten är omedelbar. Antag att a 

∈ H. Eftersom H är sluten och G ändlig kan vi skapa a2, a3, … , an där a-1 är en av dessa och 

an = e enligt satser i kapitel 2. 

 

 

 



Lärarhandledning  18/24 

T 3.3: Snitt av undergrupper är undergrupp  

 

Antag att vi har två undergrupper H och I. Vi vill visa att snittet av dessa uppfyller 

gruppaxiomen. Associativiteten är omedelbar. Enhetselementet finns i både H och I eftersom 

de är undergrupper. Om ett element a finns i H så finns också a-1 i H, likaså för I. Om ett 

element alltså finns i både H och J så måste inversen finnas i både H och I. Antag att x och y 

finns i både H och I. Eftersom H och I är undergrupper så är de slutna alltså finns x ∗ y i H 

men också i I, alltså är H ∩ I sluten. 

 

Det är inte säkert att studenterna är helt på det klara med hur viktigt det kan vara att veta att 

en mängd är icketom och vad det ger när man vill bevisa saker om en icketom mängd. Vad är 

icketom, hur använder vi oss av detta, hur ser vår strategi ut? 

 

Teoremen som studenterna ska bevisa i det här avsnittet är annorlunda formulerade än 

tidigare. Förut har vi mest velat visa likheter mellan gruppelement och saker för 

potenslagarna. Här möter vi mer abstrakta påståenden som troligen kräver att man på ett lite 

annat vis anstränger sig för att förstå formuleringen av problemet innan man kan ge sig på att 

lösa det. Det är viktigt att se till att studenterna inte blir modfällda när de inte ens förstår 

frågan; ofta är man halvvägs framme när man förstår vad det är man vill bevisa. 

 

Värt att tänka på är att det kan vara nödvändigt med en lite noggrannare förklaring av vad som 

menas med att ett element ligger i snittet av två mängder. 

 

Debatt 

 

Den här rubriken är ganska självförklarande. I någon mening återupplever vi det vi upptäckte 

i första kapitlet, nämligen just det faktum att man efter att ha definierat någonting på ett 

abstrakt vis kan vi undersöka vilka konkreta exempel som uppfyller detta och vips så vet vi 

saker om dessa exempel utan att ha behövt undersöka dem närmare alls. 

 

Det finns också ett litet teorem insmuget här, nämligen att < a > är en undergrupp. 
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En intressant sak som studenterna möjligen kan komma in på är undergrupperna till Z, Zn. 

Först och främst kan det vara spännande att bevisa att undergrupperna till Z är precis dessa 

mängder och framför allt försöka hitta kopplingen till Zn, alltså restklasserna mod n. På detta 

vis kommer vi automatiskt in på materialet i nästa avsnitt. 
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Kapitel IV 
 

Restklasser 
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Grunder 

 

Början på det här avsnittet bär på en del möjliga sidospår. Bijektioner och morfismer kan leda 

lite varstans. Verkar studenterna intresserade av att ge sig in i morfismernas rike så krävs lite 

definitioner, men det finns många roliga saker att visa och frågor att ställa. Om ϕ är en 

morfism undrar vi helt spontant vad som händer med enheten, inversen och potensen? 

Mängden av alla isomorfismer från en grupp till sig själv är ju i sig en grupp. 

Sammansättningen av morfismer är en ny morfism. Kärnan av en morfism är en undergrupp. 

En viktig morfism man inte får glömma är konjugeringen, alltså inre automorfismer och hur 

man kan leka med dessa och skapa nya grupper och så vidare. Isomorfismer är också 

intressanta eftersom det ger oss möjlighet att prata om den dihedrala gruppen av ordning n 

eller den triviala gruppen utan risk för tveksamheter. Vidare så ger allt prat om bijekton oss en 

fin möjlighet att prata mer om begreppen surjektiv och injektiv. Vad vet vi om kärnan om vi 

har en injektiv morfism? 

 

Det kan vara värt att nämna att morfismer är den funktion som bevarar den viktigaste 

egenskapen hos gruppen, hur operationen är beskaffad. Detta förekommer lite överallt i 

matematiken, att man efter att ha definierat en abstrakt struktur letar efter just de funktioner 

som bevarar det centrala i denna struktur. Man skulle kunna prata om strukturbevarande 

funktion. Ett annat exempel på detta är de kontinuerliga funktionerna och 

homeomomorfismerna i topologi. 

 

Som synes är morfismer ytterligare en guldruva i abstrakta påståenden och möjlighet att ställa 

snabba frågor som leder fram till satser som inte är alltför svåra arr bevisa. Men eftersom 

morfismer egentligen inte behövs, varken för förståelsen av grupper i sig eller för att kunna nå 

vårat mål i form av Lagranges sats så hoppar vi över dem i det centrala spåret av kursen. 

 

Nya Definitioner 

 

Stycket som börjar med ”Nu har vi definierat…” är tänkt att locka fram påståendet om h ∈ H 

så är hH = Hh. Detta kanske händer genom att man först tror att detta gäller för alla element i 

G men att det snart visar sig att så inte är fallet. 
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Tillhörigheten i en restklass är ju en ekvivalensrelation, något som kan vara kul att bevisa. 

Frågan är inte direkt formulerad utan tänkt att studenten själv ska formulera. 

 

Teorem 

 

Vi gör som i första kapitlet och använder oss av kunskaperna vi förvärvade i början för att 

bevisa satserna. Vi har lagt fokus på hur vi ska bevisa det vi vill bevisa istället för vad vi vill 

bevisa. 

 

T 4.1: Om H är en undergrupp och h är ett element i H så gäller att H = Hh 

” ⊂ ” 

Antag att x ∈ H. Enligt antagandet gäller att h ∈ H och eftersom invers existerar och H är 

sluten har vi att x ∗ h-1 ∈ H. Hh är ju mängden av element vi får när vi opererar h på alla 

element i H. Så eftersom x ∗ h-1 ∈ H så gäller det att x ∗ h-1 ∗ h = x ∈ Hh. 

” ⊃ ” 

Antag för att visa andra riktningen att x ∈ Hh. Detta betyder att x kan skrivas x = hH ∗ h för 

något hH ∈ H. Men H är sluten, alltså måste det gälla att x = hH ∗ h ∈ H. 

 

T 4.2: Givet en undergrupp H så är två restklasser antingen lika eller disjunkta 

Antag att H är en undergrupp till G. Vi vill visa att Hx ∩ Hy ≠ ∅ ⇒ Hx = Hy. Antag alltså att 

a ∈ Hx ∩ Hy. Säg förslagsvis att a = hx ∗ x och att a = hy ∗ y. Titta nu på Ha: 

 

Ha = H(hx ∗ x) = Hx 

Ha = H(hy ∗ y) = Hy 

∴ 

Hy = Hx 

 

Detta på grund av teoremet ovan och att operationen är associativ. 

 

T 4.3: |Hx| = |Hy| = |H| 

Bijektionen som söks är helt enkelt operation från höger med x, dess invers är ju operation 

med x-1 från höger. 
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Epilog 
 

Lagranges sats om grupper 
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Till sist 

 

Som en liten avslutning och kröning av materialet tar vi här upp Lagranges sats som pratar om 

relationen mellan en grupps storlek och dess undergruppers storlek. I princip så finns det inte 

så mycket mer att säga nu, formuleringen av saten är enkel och beviset likaså. Vi vill mest 

knyta ihop säcken och få en slutprodukt på bordet. 

 

Själva beviset är som sagt enkelt med de verktyg vi har till hands från kapitel fyra; eftersom H 

är en restklass och vi, enligt T 4.2, kan partionera upp G i säg n restklasser som, enligt T 4.3, 

är lika stora. Alltså gäller n | H | = | G |. Man skulle kunna tänka sig att man introducerar 

begreppet index efter att man bevisat satsen. 

 

Det är bra att försöka motivera det vi åstadkommit. Det är inte alltid så lätt att hitta 

motiveringar utanför matematiken när vi jobbar på den här nivån, men det är värt ett försök. 

Grupper blir användbara närhelst vi har att göra med symmetrier av något slag. Direkta 

användningsområden är inte så svåra att hitta i kemi och fysik för att inte tala om vilka 

tillämpningar som kommer fram om vi lägger till representationsteori. 


