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3.2 Läran om kontinuet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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1 Introduktion

When I consider the small span of my life absorbed in the eternity
of all time, or the small part of space which I can touch or see
engulfed by the infinite immensity of spaces that I know not and
that know me not, I am frightened and astonished to see myself
here instead of there. . . now instead of then1

Oändligheten är n̊agot som alltid förundrat människan, och som genom mate-
matikens historia alltid tvingat matematiker, och filosofer, att fundera över
dess motsägelsefulla natur2. Trots h̊ard kritik lyckades 1800-tals matema-
tikern Georg Cantor (med hjälp av bland annat Richard Dedekind) göra
oändligheten tydlig och konsistent, utan att förminska dess fantastiska stor-
het3. Cantors arbete kring oändlighet kom ursprungligen fr̊an hans observa-
tion att vi ej behöver ha förmågan att explicit räkna element i mängder för
att undersöka om tv̊a mängder har lika m̊anga element. Cantor använde en-
till- en korrespondens för att undersöka olika oändliga mängder, och fann
att det faktiskt fanns flera olika oändligheter. Han fann bland annat att vis-
sa mängder var uppräkneliga, medan andra mängder förblev ouppräkneliga.
Till Cantors förv̊aning fann han även att det fanns oändligheter större än
de ouppräkneliga reella talen, och att det allts̊a ej fanns n̊agon ”största
oändlighet”, att det fanns oändligt många oändligheter4.

Än idag är matematiker, fysiker, och filosofer ej överens om oändligheten
faktiskt existerar eller ej5. Denna uppsats syftar till att först̊a oändligheter
ur ett historiskt perspektiv, samt att förklara hur man idag argumenterar
om oändligheten faktiskt existerar.

1Pascal’s Pensées
2Vilenkin, 1995, introduktion
3Rucker, 2005, s.7-9
4Dauben, 1979
5Infinity: Full program, YouTube
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2 Bakgrund - oändligheter ur ett historiskt

perspektiv

Bakgrundskapitlet i denna uppsats kommer att fokusera p̊a tv̊a delar av
oändlighetens historia. Första delen kommer behandla hur matematikerna
i antikens Grekland hanterade oändligheten samt paradoxer som dök upp i
samband med oändligheten. Därefter kommer uppsatsen ta upp hur synen p̊a
oändligheten förändrades under 1800-talet, och hur matematiker som Cantor
och Dedekind reformerade och revolutionerade synen p̊a oändligheten.

2.1 Syn p̊a oändligheter 600 f.Kr - 1800 e.Kr

När matematiken sakta men säkert växte fram började man i antikens Gre-
kland, kring 600 f.Kr, om än motvilligt, acceptera existensen av det oändliga
som ett viktigt problem inom matematiken. Deras motvilja till oändligheten
syns tydligt genom deras val av ord för att beskriva det oändliga; nämligen
apeiron som översätts till obundet, odefinierat, och formlöst. Filosofen Anax-
imander, en av Thales elever, utvecklade läran om att universum härstammar
fr̊an apeiron - som är outtömligt och ändlöst. Han lärde ut att det existerar
oändligt många skilda världar, och när dessa till slut förstörs s̊a absorberas de
åter igen upp i oändligheten, apeiron6. Trots att de grekiska matematikerna
kändes vid oändligheten, gjorde de inga försök att faktiskt först̊a den. Runt
500-talet f.Kr skall Pythagoras ha l̊atit dränka en matematiker som fann det
omöjligt att finna förh̊allandet mellan diagonal och sida i en kvadrat. Pyt-
hagoréerna förespr̊akade en perfekt värld som byggdes upp av heltal, och att
finna ett tal som ej gick att beskriva med heltal var ett h̊art slag mot deras
tro7.

Florian Cajori berättar i A History of Mathematics om hur Antikens
greker helt enkelt inte kunde först̊a oändlighetens flyktiga natur. Zenon av
Elea, en matematiker och filosof som levde under 400-talet f.Kr har ett flertal
paradoxer kring oändligheten. En av hans mer berömda paradoxer behand-
lar rörelse, och det faktum att vi aldrig borde ha möjlighet att avverka en
sträcka. Zenon hävdade att för att avverka en sträcka mellan tv̊a punkter s̊a
måste man först avverka halva sträckan mellan punkterna. Därefter m̊aste
man avverka halva återst̊aende sträckan, följt av halva återst̊aende sträckan,
följt av. . . i all oändlighet. Eftersom återst̊aende sträcka hela tiden halveras,

6Vilenkin, 1995, s.2
7Rucker, 2005, s.57
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kommer man aldrig fram. Zenon använde dessa paradoxer för att försvara
sin läromästare Parmenides, och hans distinktion mellan sken och verklighet.
Parmenides menade att b̊ade det förflutna och framtiden existerade samti-
digt, och att förändring därför endast var en illusion8. En matematiker som
alltid stöttade teorin om oändlig delbarhet var Aristoteles (384–322 f.Kr).
Aristoteles skiljde mellan faktisk oändlighet, och potentiell oändlighet. Han
menade att en oändlig mängd aldrig var faktiskt oändlig vid en speciell tid-
punkt, men att trots detta s̊a kunde man alltid lägga till nya saker till denna
mängd, och s̊aledes fortsatte mängden potentiellt i all oändlighet9. Man kan
exempelvis räkna i all oändlighet, men trots detta s̊a kommer man alltid vid
en specifik tidpunkt endast ha n̊agot specifikt tal.

Cirka 300 f.Kr bevisade Euklides att det existerar oändligt många prim-
tal, men även här gör han det genom att använda det potentiellt oändliga,
och utan att explicit nämna oändligheten. I Bok IX, proposition 20 skriver
Euklides “Prime numbers are more than any assigned multitude of prime
numbers.” Enligt denna proposition finns det allts̊a fler primtal än n̊agot fi-
nit antal primtal, allts̊a oändligt m̊anga primtal. Euklides bevisar denna sats
genom att antaga n skilda primtal, a1, a2, a3, · · · , an. Därefter lät han m vara
produkten av dessa, och betraktade talet m + 1. Om detta är ett primtal,
existerar det minst n+1 primtal. Om m+1 ej är ett primtal, existerar n̊agot
primtal g som delar m+1, men g kan ej vara n̊agot av talen a1, a2, a3, · · · , an
eftersom dessa delar m, och s̊aledes inte m + 1. Allts̊a m̊aste det minst exi-
stera n+ 1 primtal. �

Galileo Galilei (1565–1642) publicerade 1638 Discorsi e dimostrazioni ma-
tematiche, intorno à due nuove scienze10 11. I detta verk behandlade Galileo
bland annat det intuitiva problemet att det gick att para ihop de naturliga
talen samt deras kvadrater

1 2 3 4 . . .
↓ ↓ ↓ ↓ . . .
1 4 9 16 . . .

Galileo s̊ag detta som en paradox eftersom det stred mot Euklides axiom
“Det hela är större än delen”. Galileo s̊ag denna intuitiva paradox som ett
bevis för att endast ändliga mängder kunde jämföras med varandra, och att

8Owen, 1966
9Hinitikka, 1966

10Katz, 2009, s.458
11Discourses and mathematical demonstrations concerning two new sciences, ofta

förkortat till “Two New Sciences”
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begreppen “större än”, “mindre än”, eller “lika med”, ej kunde tillämpas p̊a
oändliga mängder.

Den tjeckiska matematikern, filosofen, och logikern, Bernard Bolzano
(1781–1848) publicerade 1851 boken Paradoxien des Unendlichen12. I detta
verk studerade Bolzano faktisk oändlighet, och för första g̊angen publicerade
en matematiker ett verk där oändlighetens egenskaper diskuterades. Para-
doxien des Unendlichen kom att förutsp̊a många begrepp som senare skulle
introduceras inom mängdläran.13

2.2 Richard Dedekind

En person som är viktig att nämna d̊a man talar om oändligheten är Cantors
nära vän; den tyske matematikern Richard Dedekind (1831–1916)14. Dede-
kind arbetade bland annat med att axiomatisera de naturliga talen, detta
för att kunna konstruera de rationella och de reella talen som behövdes
inom den matematiska analysen. I sitt verk Was sind und was sollen die
Zahlen15 publicerat 1888, men utarbetat under en 15-̊arsperiod, definierade
Dedekind de naturliga talen och introducerade även en grundläggande teori
för mängdlära16. För att kategorisera de naturliga talen s̊ag Dedekind dem
som system, eller mängder. En egenskap hos de naturliga talen är att varje
tal har ett unikt efterföljande tal, det finns allts̊a en funktion ψ : N → N
s̊adan att ψ(n) = n + 1. Denna tanke; att varje naturligt tal hade en unik
efterföljare ledde Dedekind till att studera avbildningar mellan mängder17.
En avbildning, eller funktion, mellan tv̊a mängder A och B ordnar varje ele-
ment i A till ett element i B. Om alla element i B täcks av elementen i A,
s̊a är avbildningen surjektiv. Om olika element i A alltid hamnar p̊a olika
element i B är avbildningen injektiv. De avbildningar som är b̊ade surjektiva
och injektiva kallas bijektiva18, och det är detta begrepp Dedekind använde
d̊a han definierade oändliga mängder.

Dedekind definierade en oändlig mängd som en mängd där det g̊ar att
skapa en bijektion f : A → B där B är en äkta delmängd till A, n̊agot som

12Paradoxes of the infinite
13Vilenkin, 1995, s.39
14Rucker, 2005, s.47
15The Nature and Meaning of Numbers
16Katz, 2009, s.749
17Dedekind, 1888
18Rotman & Kneebone, 1966, s.30
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allts̊a inte g̊ar att göra om mängden är ändlig. Han motiverade existensen av
oändligheten genom att hävda att totaliteten S av allt det han kunde tänka
p̊a är oändligt. Ty om s är ett element i S s̊a är även s’ tanken att s kan vara
objekt för hans tankar, ett element i S. Om vi nu betraktar avbildningen
S → S ′ s̊a kommer S (alla s’) att vara en äkta del av S eftersom det finns
element i S (exempelvis hans ego) som inte finns i S’. Enligt Dedekind var
det ocks̊a klart att om a och b är olika objekt i S s̊a är a’ och b’ olika. Vi har
allts̊a en injektion av S p̊a den äkta delen S’, s̊a S är oändlig.19 �

20

2.3 Georg Cantor

Det krävdes en ung och relativt okänd matematiker för att p̊apeka att di-
stinktionen mellan det potentiellt oändliga, och faktisk oändlighet är relativt
meninglös. 1874 publicerade Georg Cantor (1845–1918) artikeln Über eine
Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen21 som för alltid
skulle förändra hur vi ser p̊a oändligheten22. Denna artikel delade d̊atidens
matematiker i tv̊a läger; de som prisade Cantors nya matematik, och de
som ogillade den. Leopold Kronecker (1823–1891) kom att kalla Cantor “en
förrädare”, “en bedragare”, och “en som fördärvar ungdomar”23. En av de
matematiker som kom att hylla Cantor var David Hilbert (1862–1943), och
som försvar till den nya matematiken skrev Hilbert 1926 “No one shall expel
us from the Paradise Cantor has created for us”24.

Cantors nya syn p̊a oändligheten involverade hans acceptans av att oändliga
mängder existerar. Han definierade en mängd som “En mängd är ett många

19Dedekind, 1888
20Rucker, 2005, s. 44
21On a Property of the Collection of All Real Algebraic Numbers
22Dauben, 1979, s. 50-54
23Dauben, 1988
24Översatt fr̊an Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertrei-

ben können
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som l̊ater sig själv att ses som ett”25. En oändlig mängd var en mängd som
ej var finit, exempelvis de positiva naturliga talen, N = {1, 2, 3, 4, 5, . . . }.
Cantors observation var att även om vi ej kan räkna elementen i en oändlig
mängd, s̊a kan vi fortfarande jämföra om tv̊a väldefinierade mängder har lika
många element, detta genom att skapa en bijektion, en ett- till- ett korre-
spondens, mellan elementen i mängderna. Att jämföra tv̊a oändliga mängder
är teoretiskt en omöjlig uppgift, men Cantor menade att vi ej behövde ge-
nomföra uppgiften under en finit tidsperiod - vi behövde endast skapa en
regelstyrd sekvens som g̊ar genom varje element utan försummelse, eller upp-
repning. Om vi lyckas skapa detta förh̊allande, vet vi att det n:te elementen
i ena mängden kommer paras ihop med n:te elementet i andra mängden, och
därigenom har vi en bijektion.26

Cantor hävdade att om tv̊a mängder A och B har lika m̊anga element,
om det allts̊a existerar en bijektion mellan A och B, s̊a har mängderna sam-
ma kardinalitet. Om detta var fallet använde Cantor notationen |A| = |B|,
mängden A har allts̊a lika m̊anga element som mängden B. Alla uppräkneliga
mängder hade allts̊a, per definition, samma kardinalitet som de naturliga ta-
len, N. Cantor kallade denna kardinalitet alef-noll och använde notationen
ℵ0, där alef är den första bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Cantor-Schröder-Bernsteins sats säger att om det existerar en injektion
fr̊an A till B, och en injektion fr̊an B till A, s̊a har A och B lika m̊anga ele-
ment (det existerar en bijektion mellan A och B). Vi har allts̊a om |A| ≤ |B|
och |B| ≤ |A| s̊a är |A| = |B|, vilket leder till att man ej behöver konstruera
en explicit bijektion för att visa att tv̊a mängder har samma kardinalitet.

Cantor bevisar existensen av oändligt många oändligheter genom att
använda begreppet potensmängd. Potensmängden till en mängd är alla dess
delmängder, inkluderande den tomma mängden samt mängden själv, allts̊a
mängden av dess delmängder.

SATS. Det existerar ingen bijektion mellan en mängd A och dess potensmängd
P(A).27

Bevis. Antag att till varje a ∈ A finns en delmängd Ma ⊂ A och tvärtom.
Givet ett visst a kan vi ha a ∈ Ma eller a 6∈ Ma. Vi bildar nu MA = {a ∈
A; a 6∈Ma}. D̊a är MA bilden av ett element mA i A och vi har tv̊a möjligheter

25Rucker, 2005, s.40
26Katz, 2009, s.790-794
27Rotman & Kneebone, 1966, s.46
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• mA ∈MA ⇒ mA 6∈MA

• mA 6∈MA ⇒ mA ∈MA

Vilket är orimligt, s̊a n̊agon bijektion mellan A och P(A) kan ej existera.

Fr̊an satsen följer det att vi p̊a detta sätt f̊ar en ständigt växande följd
av större och större oändligheter.

A < P(A) < P(P(A)) < P(P(P(A))) . . .
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3 Utredning - oändligt m̊anga oändligheter

The infinite has always stirred the emotions of mankind more
deeply than any other question; the infinite has stimulated and
fertilized reason as few other ideas have; but also the infinite,
more than any other notion, is in need of clarification28

Utredningsdelen av denna uppsats kommer att fokusera p̊a hur man bevisar
och räknar med oändliga mängder. Först kommer vi att ta upp uppräkneliga
mängder, och hur man visar vilka mängder som hör till dessa. Därefter
kommer uppsatsen att fokusera p̊a ouppräkneliga mängder, de reella ta-
len och kontinuet. Vi kommer att redovisa n̊agra viktiga bevis, samt Rus-
sells Paradox. Avslutningsvis behandlas hur matematiker idag arbetar kring
oändligheten, och varför det fortfarande är en s̊a viktig del inom matemati-
ken.

3.1 Alef-noll och uppräkneliga mängder

De uppräkneliga mängderna, de med kardinalitet alef-noll, är de mängder
som det är möjligt att para ihop en- till- en med de naturliga talen. Alla
uppräkneliga oändliga mängder som är s̊adana att det g̊ar att skapa en bi-
jektion mellan mängden och N, är allts̊a av kardinaltal ℵ0.29

SATS 1. Varje oändlig delmängd av en uppräknelig mängd är uppräknelig.

Bevis. L̊at A = {a0, a1, . . . } vara en given numererbar oändlig mängd, och
l̊at B vara en oändlig delmängd av A. Det existerar ett minsta värde i0 av
i för vilka ai ∈ B, som vi kallar ai0 för b0. Om b0, b1, . . . , bn redan blivit
definierade, tar vi elementet bn+1 där in+1 är det minsta värdet för i för vilka
ai ∈ B − {b1, b1, . . . , bn}. Eftersom ett element ak av B n̊as genom maximalt
k+ 1 steg, m̊aste varje element av B vara inkluderat i b0, b1, . . . . Eftersom B
ej är ändligt s̊a tar denna sekvens ej slut efter ett änligt antal steg, och därav
följer det att B är en uppräknelig, oändlig mängd.

SATS 2. Alla oändliga mängder har n̊agon uppräknelig oändlig delmängd.

Bevis. L̊at A vara en given oändlig mängd. A 6= ∅ s̊a vi kan välja ett element
fr̊an mängden och kalla det a0. Om elementen a0, a1, . . . , an av A redan har

28Hilbert, 1926
29Rotman & Kneebone, 1966, s.39
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blivit valda, s̊a är A − {a0, a1, . . . , an} 6= ∅ eftersom A är oändlig. Fr̊an
urvalsaxiomet30 f̊ar vi att vi kan välja ett element fr̊an denna mängd och
kalla det an+1. Vi f̊ar d̊a en uppräknelig oändlig delmängd av A.

Fr̊an sats 1 och 2 f̊ar vi att ℵ0 är det minsta oändliga kardinaltalet.31

N̊agra egenskaper hos alef-noll är

• För n̊agot oändligt m; m+ ℵ0 = m

• För n̊agot ändligt n; n× ℵ0 = ℵ0 + ℵ0 + . . . (n g̊anger) = ℵ0

• För n̊agot ändligt n; ℵn0 = ℵ0 × ℵ0 × . . . (n g̊anger) = ℵ0

ℵ0 + ℵ0 = ℵ0 kan visas genom ett exempel mellan de jämna positiva hel-
talen, och de ojämna positiva heltalen (som b̊ada är oändliga mängder).
Om vi l̊ater A = {2, 4, 6, 8, . . . } och B = {1, 3, 5, 7, . . . } bildas A ∪ B =
{2, 4, 6, . . . }+ {1, 3, 5, . . . } = {1, 2, 3, 4, . . . }.

N̊agra skenbara paradoxer kring alef-noll är det faktum att vissa mängder
som känns mindre, eller större, än de positva naturliga talen faktiskt har
samma kardinalitet, och allts̊a är uppräkneliga. De positiva naturliga talen
samt deras kvadrater kan ordnas p̊a följande sätt32

1 2 3 4 · · · n
↓ ↓ ↓ ↓ · · · ↓
1 4 9 16 · · · n2

Man kan även visa att heltalen och de naturliga talen är av samma kar-
dinalitet genom att ordna dem

1 2 3 4 5 6 · · · 2n− 1 2n
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ · · · ↓ ↓
1 −1 2 −2 3 −3 · · · n −n

N̊agot förv̊anande är att man kan ordna de rationella talen s̊a att det
existerar en bijektion mellan dessa och de naturliga talen. Genom att först
skriva de rationella talen i matrisform där 1

1
st̊ar längst upp i vänstra hörnet,

följt av 1
2
, 1
3
, 1
4
. . . åt höger och i rad tv̊a st̊ar 2

1
, 2
2
, 2
3
, 2
4
. . . och s̊a vidare (se

nedan) s̊a kan man enkelt ordna dessa en- till- en med de naturliga talen.

30Behandlas senare i uppsatsen
31Rotman & Kneebone, 1966, s.51
32Rucker, 2005, s.5
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4
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· · ·

...
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...

. . .

Genom att följa pilarna och ignorera tal som redan räknats upp, garanterar
matrisen att de rationella talen talen ordnas en- till- en med de naturliga
talen. Just denna matris visar endast de postivt rationella talen, men genom
att ordna de rationella talen p̊a samma sätt som heltalen ovan visas att det
existerar en bijektion mellan de rationella talen och de naturliga talen. Ytter-
ligare en metod för att visa att det existerar en bijektion mellan de rationella
talen och de naturliga talen är att följa mönstret

m

n

m

n+m

m+ n

n

Om SGD(m,n) = 1 s̊a leder det till att SGD(m,m+ n) = 1 och SGD(m+
n, n) = 1 eftersom a|m ∧ a|m + n ⇒ a|n ⇒ a = 1. Detta visar att alla
rationella tal kommer dyka upp exakt en g̊ang, samt att de kommer vara
maximalt förkortade. Om man exempelvis letar efter 5/3 finner man det ge-
nom att följa mönstret
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1

1

1

2

2

1

1

3

3

2

2

3

3

1

...
...

5

3

...

Därefter kan vi räkna upp de positiva hela talen genom att g̊a igenom
raderna med början överst, och sedan genomlöpa dem fr̊an vänster till höger:

1
1

2
2

1

3

3

2

2

3
3

1

4
. . . Q+

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ . . . ↓
1 2 3 4 5 6 7 8 . . . N

3.2 Läran om kontinuet

För att studera ouppräkneliga oändligheter är det naturligt att börja med de
reella talen, R. Cantor visade att det är omöjligt att skapa en bijektion mellan
de naturliga talen och de reella talen genom ett motsägelseresonemag. Först
antog Cantor att de reella talen hade samma kardinalitet som de naturliga
talen, allts̊a att |R| = |N| och att det g̊ar att skapa en bijektion mellan dessa.
Därefter försökte Cantor lista alla reella tal

r1 = 0, a1a2a3a4 . . .
r2 = 0, b1b2b3b4 . . .
r3 = 0, c1c2c3c4 . . .
r4 = 0, d1d2d3d4 . . .

...

Enligt Cantors antagande skall denna lista visa alla möjliga reella tal, och
om det g̊ar att finna ett tal som ej existerar p̊a denna lista s̊a visar det att de
reella talen ej är uppräkneliga. Genom att konstruera r där r:s decimaler f̊as
genom att ersätta varje decimal p̊a varje plats, s̊a bildas r:s första decimal
genom att l̊ata a = (a1 − 1) och a = 9 om a1 = 0, r:s andra decimal genom
att l̊ata b = (b2 − 1) och b = 9 om b2 = 0, och s̊a vidare. Eftersom r skiljer
sig fr̊an varje tal p̊a listan (det skiljer sig ju fr̊an det n:te talet i den n:te
decimalen), listan som skulle inneh̊alla alla reella tal, s̊a kan de reella talen
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omöjligen uppräknas.33

ℵ0 var det kardinaltal som kom att representera de uppräkneliga mängderna,
och den reella linjens kardinaltal fick beteckningen c fr̊an ”continuum”. Vi
vet nu att det inte existerar n̊agon bijektion mellan ℵ0 och c, men finns det
n̊agot annat samband?

SATS. Om kardinaltalet för en mängd A är a, d̊a är kardinaltalet för po-
tensmängden P(A) = 2a.

Bevis. Varje delmängd X av A kan definieras av sin karakteristiska funktion
chx, som antar värdet 1 i positionen X, och värdet 0 inom CAX. Vi har allts̊a

chX(x) =

{
1 om x ∈ X,
0 om x ∈ A−X

Eftersom alla karakteristiska funktioner, med A som domän, är {0, 1}A, och
avbildningen chx → X är en bijektion fr̊an {0, 1}A till P(A) s̊a ser vi att
|P(A)| = 2|A|

Vi använder samma beteckning om A är oändlig, det vill säga 2A är po-
tensmängden till A, s̊a antalet delmängder till N är 2ℵ0 och vi skall nu visa
att c = 2ℵ0 .34

Om vi skriver de reella talen i intervallet [0, 1] p̊a dyadisk form, allts̊a
i basen tv̊a, f̊ar vi uttryck som 0, 101100110 . . . och vi kan till varje s̊adan
utveckling ordna precis en delmängd av de positiva heltalen, nämligen den
ändliga eller oändliga mängd som svarar mot de positioner där vi har en etta.
I v̊art fall blir s̊aledes delmängden {1, 3, 4, 7, 8 . . . }. Vi har allts̊a en bijektion
mellan detta intervall och delmängderna till de positiva naturliga talen, och
vi har visat c = 2ℵ0 .

N̊agot som förbryllade Cantor och som fick honom i ett brev till Dede-
kind att utbrista “Je le vois, mais je ne le crois pas”35 (jag ser det, men
jag tror inte p̊a det) var d̊a Cantor lyckades visa att planet hade sam-
ma kardinalitet som linjen, |R| = |R2|36. Om man förutsätter att vanliga
räkneregler gäller vid oändligheter kan man demonstrera detta genom att ta
c2 = c × c = 2ℵ0 × 2ℵ0 = 2ℵo+ℵ0 = 2ℵ0 = c 37. Cantor bevisade detta genom

33Wallace, 2003, s.255
34Rotman & Kneebone, 1966, s.51
35Cantor to Dedekind, 1877
36Stillwell, 2002
37Rotman & Kneebone, 1966, s.52
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att visa att för sträckan [0,1] och kvadraten 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1 s̊a mot-
svarade punkten 0, a1a2a3a4 . . . p̊a linjen, punkten (0, a1a3a5 . . . ; 0, a2a4a6) i
planet38. Faktum är att |R| = |Rn| där n är n̊agot reellt tal, allts̊a s̊a ändras
kardinaliten ej i högre dimensioner.

3.3 Cantor-Schröder-Bernsteins sats

Lemma. L̊at A vara en mängd, och l̊at f : P(A) → P(A) vara en funktion
s̊adan att X ⊆ Y ⇒ f(X) ⊆ f(Y ). D̊a existerar en mängd T, tillhörande
P(A), s̊adan att f(T ) = T .39 40

Bevis. L̊at S = {X|X ∈ P(A) ∧X ⊆ f(X)} och T =
⋃
X∈S

X.

Vi vill nu bevisa att f(T ) = T .

Vi har X ∈ S ⇒ X ⊆ f(X) och X ∈ S ⇒ X ⊆ T ⇒ f(X) ⊆ f(T ), och
därav även X ∈ S ⇒ X ⊆ f(T ). Det följer att

⋃
X∈S

X ⊆ f(T ), allts̊a med

andra ord att T ⊆ f(T ).

Vi f̊ar även T ⊆ f(T ) ⇒ f(T ) ⊆ f(f(T )) ⇒ f(T ) ∈ S ⇒ f(T ) ⊆ T .
Allts̊a f̊ar vi slutligen f(T ) = T .

Cantor-Schröder-Bernsteins sats. Om tv̊a mängder b̊ada är ekvipoten-
ta41 till en delmängd av den andra, d̊a är mängderna själva ekvipotenta, det
vill säga (A ∼ B′ ⊆ B ∧B ∼ A′ ⊆ A)⇒ A ∼ B.42

A

A− T

T

B

B − f(T )

f(T )

g

f

38Rucker, 2005, s.248
39Rotman and Kneebone, 1966, s.49
40Lemmat är ett specialfall av Knaster-Banachs fixpunktssats som säger att en ord-

ningsbevarande funktion p̊a ett fullständigt lattice har en unik fixpunkt
41Tv̊a mängder är ekvipotenta om det finns en bijektion mellan dem
42Rotman and Kneebone, 1966, s.49
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Bevis. Antag A ∼ B′ ⊆ B och B ∼ A′ ⊆ A. Vi skall visa att det existerar
en delmängd T av A s̊adan att A− T = g(B − f(T )).

För varje X ⊆ A, definierar vi en mängd X∗ ⊆ A genom att l̊ata
X∗ = A−g(B−f(X)). D̊a f̊ar vi X0 ⊆ X1 ⇒ f(X0) ⊆ f(X1)⇒ B−f(X0) ⊇
B − f(X1) ⇒ g(B − f(X0)) ⊇ g(B − f(X1)) ⇒ A − g(B − f(X0)) ⊆
A− g(B − f(X1)), allts̊a med andra ord X0 ⊆ X1 ⇒ X∗0 ⊆ X∗1 .

Allts̊a uppfyller avbildningen X → X∗ av P(A) p̊a sig själv villkoren
för lemmat, och därav följer existensen av en delmängd T av A s̊adan att
T = T ∗, allts̊a A−T = g(B−f(T )) ty g(B−f(T ) ⊆ A. D̊a följer att A ∼ B

där h(x) =

{
f(x) om X ∈ T ,
g−1(x) om X ∈ A− T

En tillämpning av Cantor-Schröder-Bernsteins sats är att det blir enkelt
att visa att [0, 1] och [0, 1) har samma kardinalitet. Vi skapar en injektion
f : [0, 1) → [0, 1] där f(x) = x, och en injektion g : [0, 1] → [0, 1) där

g(x) =
x

2
. Eftersom det existerar en injektion åt varje h̊all, existerar enligt

Cantor-Schröder-Bernsteins sats d̊a en bijektion mellan [0, 1] och [0, 1), allts̊a
[0, 1] ∼ [0, 1)⇒ |[0, 1]| = |[0, 1)|. �

För att visa att det existerar en bijektion mellan [0, 1] och (0, 1] utan
Cantor-Schröder-Bernsteins sats krävs det mycket mer arbete. Cantor visade
detta genom att ta en uppräkning av de rationella talen {rk} och en sekvens
av irrationella tal {ηk} som konvergerade mot 1. Därefter tog han intervallet
[0, 1] − {ηk}. Vi vill nu ”stoppa tillbaka” ηk, ett element i taget. Vi lämnar
intervallet [0, η1) och tittar istället p̊a (η1, η2).

Lemma. Ett tal y som kan anta alla värden inom intervallet (0 . . . 1) med
undantaget av värdet 0 kan sättas en- till- en med ett tal x som antar alla
värden inom intervallet (0 . . . 1) utan undantag.

Genom att applicera lemmat konstruerar vi bijektion mellan (η1, η2) och
[η1, η2), därefter gör vi samma sak för (η2, η3) och s̊a vidare. Genom att sätta
ihop dessa bijektioner f̊ar vi bijektionen vi tidigare letade efter. Slutligen för
att visa att bijektionen mellan [0, 1] och (0, 1] existerar behöver vi bevisa lem-
mat. Cantor gjorde detta med en bijektion som kunde representeras visuellt,
och ritade därefter grafen (se nedan).43

43Gouêva, 2011, s.204-205
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Cantors funktion fr̊an [0, 1] till (0, 1]

Fr̊agan som uppst̊ar när man jämför olika mängder är: om man tar tv̊a
mängder, kan de alltid jämföras? Det vill säga, är det alltid s̊a att

• mängder är ekvipotenta

• den ena mängden kan vara ekvipotent med en del av den andra, men
ej tvärtom

Friedrich Hartogs (1874–1943) visade 1915 att p̊ast̊aendet att tv̊a mängder
alltid kan jämföras är ekvivalent med att alla mängder kan välordnas.44 För
förklaring av välordning se nedan.

3.4 Ordning

De naturliga talen används inte bara som kvantitativa tal för att besvara
fr̊agan ”hur många?”, utan de används även som ordinaltal för att beskriva
vilken plats ett element har. Tidigare d̊a vi diskuterat uppräkneliga mängder
och kardinaltalet ℵ0 har vi förlitat oss p̊a att mängden kan ordnas en- till-
en med de naturliga talen som d̊a listas som en sekvens där vi efter ett finit
antal steg alltid kommer n̊a vilket som helst av dess element, allts̊a ordnas
N = {0, 1, 2, 3 . . . }. Det första oändliga ordinaltalet, som är mängden av
alla finita ordinaltal, betecknas ω. En välordnad sekvens av av ordinaltalen
skrivs45

44Hartogs, 1915
45Rotman & Kneebone, 1966, s.93
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0, 1, 2, . . . , ω, ω + 1, . . . , ω + ω, . . . , ω2, . . . , ωω, . . . , ω(ωω), . . .

Mängden av alla finita och uppräkneliga ordinaltal kallas ω1, och är ett
ouppräkneligt ordinaltal. P̊a samma sätt är mängden av alla ordinaltal som
har en bijektion med n̊agot ordinaltal mindre än eller lika med ω1, ett ordi-
naltal kallat ω2, ej n̊agon bijektion till ω1, och s̊a vidare.

En mängd sägs vara partiellt ordnad om den för n̊agra element kan ordnas
a < b, b < c⇒ a < c. Total ordning för en mängd gäller d̊a alla element kan
ordnas a < b eller b < a eller a = b. Välordning innebär att varje delmängd,
speciellt mängden själv, har ett minsta element. Detta innebär exempelvis
att N är välordnad, medan Q+ med den vanliga ordningen inte är det. Man
kan alltid hitta ett element i Q+ som är mindre än tidigare element genom
att halvera det tidigare ”minsta” elementet, allts̊a existerar det inget minsta
element bland de positiva rationella talen.46

Ett kardinaltal är ett ordinaltal som ej har n̊agon bijektion till n̊agot
mindre ordinaltal, allts̊a är varje ändligt ordinaltal och ω, ω1, ω2, ... ett kar-
dinaltal. De oändliga kardinaltalen representeras, som tidigare nämnt, av
bokstaven aleph (ℵ), och dess sekvens följer47

ℵ0,ℵ1,ℵ2, . . . ,ℵω,ℵω+1, . . . ,ℵω+ω, . . . ,ℵωω , . . . ,ℵω1 , . . . ,ℵω2 , . . .

Vi har allts̊a ω = ℵ0, ω1 = ℵ1 och s̊a vidare. För varje kardinaltal existerar
ett större, och gränsvärdet av en ökande sekvens av kardinaltal är även detta
ett kardinaltal.

3.5 Russells Paradox och dess inverkan p̊a mängdläran

V̊aren 1901 publicerade Bertrand Russell (1872–1970) en av tidernas mest
berömda paradoxer inom mängdlära, en paradox som skulle tvinga mängdläran
att utvecklas och systematiskt axiomatiseras48. Paradoxen uppst̊ar inom na-
iv mängdlära genom att man betraktar mängden av alla mängder som inte
inneh̊aller sig själv som element.

Naiv mängdlära förutsätter axiomet inom mängdlära som säger att det för
ett p̊ast̊aende Φ(x) existerar en mängd {x : Φ(x)}, allts̊a är varje definierbar
samling objekt en mängd. Om Φ(x) st̊ar för exempelvis ”x är ett primtal”,

46Ibid., s.18-21
47Ibid., s.111
48Dauben, 1979, s.260
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s̊a är {x : Φ(x)} mängden av alla primtal. Det är fr̊an detta antagande som
Russells paradox uppst̊ar om man exempelvis l̊ater R vara mängden av alla
mängder som ej inneh̊aller sig själv som element. Om R ej är ett element i sig
själv, måste enligt definitionen R visst tillhöra mängden, och om mängden R
ej tillhör sig själv motsäger detta definitionen som mängden av alla mängder
som ej är element i sig själv49. Symboliskt kan man visa denna paradox genom

Om R = {x|x /∈ x}, s̊a R ∈ R⇔ R /∈ R

För att undvika denna typ av paradoxer och dess implikation att det var
n̊agot fel p̊a grundlagarna inom mängdlära, s̊a arbetade matematiker med
att ordentligt axiomatisera mängdläran. Gottlob Frege (1848–1925) och Gi-
useppe Peano (1858–1932) visade i slutet av 1800-talet hur deduktiv logik
kunde göras om till ett formellt axiomatiskt system50. Detta ledde Russell och
A.N Whitehead (1861–1947) till att publicera tre volymer mellan 1910–1913
kallade Principia Mathematica där de hoppades visa att matematik kunde
reduceras helt till symbolisk logik. Detta försök misslyckades dock d̊a avance-
rade och komplicerade detaljer i deras verk kom ivägen för det naturliga och
lätta sättet att hantera matematik vilket man var van vid inom mängdlära.51

Inspirerad av Cantors forskning försökte Ernst Zermelo (1871–1953) er-
bjuda ett system av axiom för mängdläran. 1904 hävdade Zermelo att alla
mängder kan välordnas. D̊a detta möttes med skepticism introducerade Zer-
melo 1908 axiom för att bevisa välordningssatsen. Än idag är välordningssatsen
omdebatterad d̊a detta bland annat säger att de reella talen kan välordnas,
trots att ingen ännu kommit fram till hur detta skulle ske. Zermelos axi-
om kom att utforma hur axiomatiseringen skulle se ut52, och tillsammans
med Abraham Fraenkels (1891–1965) förbättring av dessa bildades Zermelo-
Fraenkels axiom som idag ses som en av de vanligaste grunderna för mate-
matik53.

49Irvine & Deutsch
50Rotman & Kneebone, 1966, s.62
51Dauben, 1979, s.263
52Dauben, 1979, s.265
53Bagaria, 2014
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3.6 Zermelo-Fraenkels axiom och kontinuumhypotesen

Zermelo-Fraenkels axiom tillsammans med urvalsaxiomet, ZFC, är ett axio-
matisk system för mängdlära som formaliseras efter första ordningens logik54

och som definierar mängder implicit, allts̊a säger ej vad mängder är men
beskriver hur de beter sig. Zermelo-Fraenkels axiom tillsammans med urval-
saxiomet lyder

• Om tv̊a mängder inneh̊aller samma element är de ekvivalenta

∀x(x ∈ a⇔ x ∈ b)⇒ a = b

• Det existerar en mängd, ∅, kallad den tomma mängden och som saknar
element

• Givet tv̊a mängder a och b, existerar det en mängd {a, b} som inneh̊aller
a och b som dess enda element

∀a∀b∃c∀x(x ∈ c⇔ x = a ∨ x = b)

• För varje mängd A existerar unionen av A vars element är alla element
i elementen i A

x ∈ ∪A⇔ ∃y(x ∈ y ∧ y ∈ A)

• Det existerar en mängd Z som inneh̊aller ∅ och om a ∈ Z ⇒
⋃
{a, {a}} ∈

Z

• Om A är en given mängd och Φ(a) är ett p̊ast̊aende som är meningsfullt
för alla a i A, s̊a existerar en mängd B vars element best̊ar av de element
a i A som har egenskapen att Φ(a) är sann

a ∈ B ⇔ (a ∈ A ∧ Φ(a))

• För varje definierbar funktion med en domän i mängden A, existerar
det en mängd vars element tar alla värden av funktionen

• Varje mängd A, som ej är tom, inneh̊aller element a s̊adant att A och
a är disjunkta

• För varje mängd A av parvis-disjunkta, ej tomma mängder, existerar
det en mängd som inneh̊aller exakt ett element fr̊an varje mängd i A

54Ett formelt deduktivt system inom matematik
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Det sista axiomet, kallat urvalsaxiomet, var under en l̊ang period ett väldigt
kontroversiellt axiom (och är till viss del det fortfarande). Urvalsaxiomet kan
omformuleras till att det för varje mängd av icke-tomma mängder, existerar
en funktion, en s̊a kallad urvalsfunktion, som väljer ut ett element ur varje
mängd. Urvalsaxiomet är extremt användbart inom många delar av matema-
tiken för att bevisa saker som borde vara sanna, men som utan urvalsaxiomet
ej g̊ar att bevisa. Däremot leder urvalsaxiomet till en del förbryllande para-
doxer, bland annat Banach-Tarskis paradox som visar att en boll kan delas
upp i ett finit antal delar, för att därefter sättas ihop till tv̊a bollar, ekviva-
lenta med den ursprungliga bollen.55

Ett av de mest omdebatterade och omtalade problemen inom matematik,
och det problem som Cantor spenderade en stor del av sitt liv med att försöka
lösa, är om alla delmängder av de reella talen antingen är uppräkneliga eller
har samma kardinalitet som kontinuet, allts̊a om det finns n̊agot kardinal-
tal mellan ℵo och c 56. Kontinuumhypotesen, CH, säger att kardinaliteten
för de reella talen är alef-ett, allts̊a |R| = ℵ1 som kan generaliseras till
∀α : 2ℵα = ℵα+1

57 (GCH). Att bevisa kontinuumhypotesen s̊ags som ett
s̊a pass viktigt problem att Hilbert lät detta vara överst p̊a hans berömda
lista av problem som skulle forma 1900-talets matematik58. Detta problem
skulle dock vara problematiskt att bevisa, och tillsammans visade Kurt Gödel
(1906–1978) och Paul Cohen (1934–2007) att det skulle vara omöjligt att be-
visa detta med dagens axiom.

Antag att ZFC är motsägelsefritt. D̊a är även ZFC+CH och ZFC+
GCH motsägelsefritt59

Antag att ZFC är motsägelsefritt. D̊a är även ZFC+¬CH och ZFC+
¬GCH motsägelsefritt60

Gödel visade 1938 att ingen motsägelse skulle uppst̊a om kontinuumhypo-
tesen lades till de konventionella Zermelo-Fraenkels axiom för mängdläran.
Dock visade Cohen 1963 att ingen motsägelse skulle uppst̊a om man lade till
negationen av kontinuumhypotesen till ZFC, och tillsammans visar Gödels
och Cohens resultat att det med dagens axiom inom mängdlära är omöjligt

55Bagaria, 2014
56Katz, 2009, s.793
57Szudzik & Weisstein
58Hilbert’s Problems, Wolfram MathWorld
59Gödel, 1938
60Cohen, 1963
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att bevisa, eller motbevisa, kontinuumhypotesen.61

3.7 Oändligheten idag

Idag kretsar utvecklingen av oändligheten kring mängdlärans grundaxiom
ZFC, och det faktum att dessa ej bidrar med en koncis uppfattning av uni-
versumet av mängder. För över 50 år sedan visade Gödel och Cohen hur
problemet med kontinumhypotesen ej kunde lösas med d̊atidens axiom, och
sedan dess har matematiker arbetat med att förbättra dessa axiom för att
bättre först̊a oändligheten62. Gödel introducerade en metod för att modelle-
ra ett mindre universum av mängder, kallat L, som börjar med den tomma
mängden, och därefter blir större och större. Inom detta universum visade sig
kontinuumhypotsen vara sann. Genom axiomet V = L, där V är universu-
met av alla mängder, lyckades matematikerna närma sig ett sätt att eliminera
många problem inom mängdläran. Problemet var dock att den inre modellen
begränsade de högre oändligheterna eftersom L inte kunde innefatta större
kardinaltal.

W. Hugh Woodin (1955–) är en matematiker och filosof berömd inom
mängdlära. Woodin tror sig lyckats visa att om man kan konstruera ett uni-
versum UltimateL s̊a kommer även de högre kardinaliteterna att accepteras
för V = UltimateL, och kontinuumhypotesen skulle visa sig sann. Woodin
lyckades nyligen bevisa första delen av ett fyra-stegsbevis av UltimateL, och
han säger sig nu vara hoppfull att matematiker p̊a sikt ska lyckas bevisa kon-
tinuumhypotesen63.

Men alla matematiker som arbetar inom mängdlära följer inte Gödels
fotsp̊ar och försöker bevisa kontinuumhypotesen sann. Med hjälp av Cohens
teknik, forcing, lyckades matematiker under 1980-talet att skapa Martins
maximum, ett axiom som sträcker sig s̊a l̊angt universum kan g̊a, och ses
idag som V = UltimateLs största motst̊andare. Martins maximum används
bland annat av Stevo Todorcevic (1955–), som beskriver hur forcing skapar
ett universum där det existerar en klass reella tal som är större än de reel-
la tal som beskrivs av ZFC, och allts̊a skulle kontinuumhypotesen visa sig
falsk.64

61Szedzik & Weisstein
62Woodin, 2010
63Wolchover, 2014
64Ibid.
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Under 1900-talet kom ZFC att dominera grunderna inom matematiken,
och faktisk oändlighet kom att accepteras av flertalet matematiker. Precis
p̊a samma sätt kommer antagligen V = UltimateL eller Martins maximum
slutligen att accepteras som det axiom som bäst förklarar oändligen, och p̊a
s̊a vis finna sin plats bland de axiom som idag bygger upp matematiken.
De nya axiomen kommer att visa att n̊agon sida av matematikerna har fel,
antingen kommer kontinuumhypotesen visa sig sann, eller falsk.65

65Ibid.
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4 Slutsats

Oändligheten är ett begrepp som fascinerat människan sedan matematikens
begynnelse, och antagligen även innan dess. Genom denna uppsats har vi
följt oändlighetens utveckling, fr̊an ett löst filosofiskt begrepp apeiron, till
Dedekinds och Cantors systematik av oändligheten, och slutligen till dagens
matematik där man än försöker f̊a bukt p̊a de sista stora problemen inom
oändligheten. Men trots att vi idag vet hur vi ska behandla oändligheten, och
det faktum att det ”existerar” oändligt många oändligheter, i olika storlekar,
s̊a är det logiskt att ställa sig fr̊agan; i v̊art universum, som kan ses som finit,
finns det plats för oändligheter?

Dagens främsta matematiker, filosofer, och fysiker är än inte överens om
detta (det tycks finnas oändligt m̊anga argument för- och emot existensen av
det oändliga). Fr̊agan om oändlighetens existens slutar, trots det faktum att
vi rent matematikskt kan arbeta med oändligheter, i ett filosofiskt resone-
mang där man själv måste ta ett ställningstagande, och för min del hamnar
min åsikt om oändligheten i ett rent platonskt resonemang; eftersom vi kan
räkna med oändligheter - s̊a existerar de.
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