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Forord
Denne anden del af bogen om virkelighedsfilosofi er skrevet med henblik 
på to målsætninger. For det første skal den gennemføre den i første del 
opridsede konstruktionsplan for en filosofisk virkelighedsforståelse, der – i 
den udstrækning jeg er i stand til at begribe den – tager hensyn til den vi-
den, der præger det begyndende enogtyvende århundrede. For det andet 
skal denne anden del gøre et forsøg på at slå bro over den kløft mellem to 
videnskulturer, der er næsten lige så gammel som menneskets refleksion 
over grundlaget for og fremgangsmåden i vores virkelighedsforståelse – 
kort sagt: kløften mellem form og indhold. 

Endnu i det enogtyvende århundrede designes uddannelsesforløb enten 
tilpasset et logisk/matematisk eller et hermeneutisk vidensparadigme. Kløften 
medfører misforståelser på begge sider. Inden for socialvidenskaberne be-
virker bestræbelserne på at konstruere logisk holdbare modeller for social 
menneskelig adfærd ofte, at mennesket som levende og bevidst-værende 
væsen bliver glemt til fordel for modellerne. Glemt bliver således menne-
sket ikke kun som tænkende, men også som sanseligt, følsomt og handlen-
de væsen. 

Omvendt er man inden for den logisk/matematiske videnskultur stadig-
væk tilbøjelig til overfor de hastigt accelererende teknologiske innovationer 
og videnskabelige fremskridt at glemme, at mennesket også har behov for 
at lære at forstå og anvende dem på en meningsfuld og menneskeværdig 
måde. 

Filosofi har måske altid befundet sig midt mellem disse to kulturer og 
været forbundet med den stiltiende hensigt at formidle mellem dem – dvs. 
at minde os om, at ”non scolae sed vitae discimus”, dvs. at vi ikke forsker 
og lærer for læringens, men for livets skyld. Denne eksistentielle udretning, 
som jeg vil kalde det, blev dog fra tid til anden glemt inden for selve filoso-
fien. Filosofi opfattedes da som en slags super- eller metavidenskab – enten 
i en mere logisk/matematisk eller en mere hermeneutisk/metafysisk eller 
(som en slags hybrid) en teologisk udmøntning. Virkelighedsfilosofien, 
som den blev præsenteret i bogens første del, skal forstås som en arving til 
både den logiske og den metafysiske tradition. Eller måske skulle jeg rette-
re sige: den metodo-logiske og den onto-logiske tradition.

Denne arv skulle dog ikke videreføres uden at gøre et forsøg på at ”op-
hæve” kløften mellem de dermed forbundne videnskulturer. Målsætnin-
gen med en virkelighedsfilosofi, der skal kunne løfte denne opgave, må 
efter min mening være en sammentænkning af de to omtalte videnskultu-
rer. Vejen dertil skulle på den ene side banes gennem et forsøg på igen at 
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gøre logik filosofisk relevant og på den anden side ved at bestræbe sig på at 
skabe og finde mening og værdi ikke kun i tekniske, kunstneriske, viden-
skabelige værker eller sociale institutioner, men i selve den menneskelige 
tilværelse og eksistens.

Bogen er gennemsyret af min overbevisning om, at nøglen til denne sam-
mentænkning er at finde i en logik, der ikke kun forpligter sig på tænknin-
gens, men også på handlingens betingelser og muligheder. Hvis nøglen 
skulle passe ind i det hul, der har adskilt de to videnstraditioner, så skulle 
tænkningen, forstået som symbolsk eller virtuel handling, rykkes tæt på 
handlingsbegrebet, og handling skulle kunne forstås som en genstandslig-
gjort form for tænkning. Som titler på dette foretagende har jeg valgt be-
greberne ’praksislogik’ og ’virkelighedslogik’. Denne anden del af virkelig-
hedsfilosofibogen skal med andre ord bane vejen frem til et udkast af, hvad 
der skal forstås under disse titler. Grundtanken er her, at logikken både er 
middel til og måden for menneskelig virkelighedskonstruktion. Eller rettere 
sagt måden, hvorpå vi kan skabe og bruge forskellige fysiske og symbolske 
midler til at realisere mening og værdi i vores tilværelse. 

For at bane vejen for en sådan virkelighedsskabende logik følte jeg mig 
dog forpligtet til at tage afsæt i de klassiske og moderne former for logik, 
der rummer de nødvendige former for forforståelse og forviden, som gør 
det nye tilgængeligt og forståeligt ud fra den forhåndenværende viden og 
kunnen. Bogens anden del forsøger således med udgangspunkt i den mo-
derne logiks standardsystemer og deres modale udvidelser at lede læseren 
hen mod den form for virkelighedslogik, der skulle være i stand til at hjæl-
pe mennesker til at løse ikke kun teoretiske, men også eksistentielle proble-
mer, dvs. problemer i det virkelige liv. Denne anvendelse af en menings- og 
værdiforpligtet logik kalder jeg Filosofisk Teater. 

På vejen dertil har jeg i et begrænset omfang benyttet mig af symbolske 
udtryksformer, dog altid i forbindelse med en oversættelse af deres betyd-
ning til almindeligt dansk. Det kan være, at det ville have forøget læselighe-
den for de læsere, der ikke er socialiseret inden for den logisk/matematiske 
videnstradition, hvis jeg havde undladt symbolske udtryksformer helt. Jeg 
foretrak dog at vise, at der er en sammenhæng mellem den formale og den 
ontologiske eller virkelighedsforpligtede logik. En bagtanke i denne sam-
menhæng var, at bogen måske også kunne bruges som en noget anderledes 
introduktion til moderne logik for filosofi- og andre studerende udenfor de 
logisk/matematiske studiefag. 

Bogen er bygget op omkring forskellige synspunkter på det, jeg kalder 
virkelighedslogik. 
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1. Afsnit 0 indeholder indledende tanker om begrebet ’filosofisk logik’ til 
forskel fra andre logikopfattelser og belyser logikforståelsen hos nogle 
filosoffer, der historisk set går forud og er afvigende fra den såkaldte 
moderne logiks standardopfattelse.  

2. Afsnit 1 til 10.10 præsenterer en filosofisk tilgang til grundtrækkene i 
moderne prædikatslogik eller første ordens logik (kort: FOL) med et 
kort rids over den moderne logiks historie med fokus på det 19. og 20. 
århundrede. Denne introduktionsdel afsluttes i afsnit 10.11 med nogle 
øvelser. 

3. Afsnit 11 til 12.5.3 kan læses som en indsamling af forskellige former 
for modale udvidelser af den i de forudgående afsnit præsenterede 
standardlogik, som efter min mening er nødvendige for at kunne ud-
kaste nogle grundlæggende træk mht., hvad der er målet for bogens 
tankeudvikling: en virkelighedslogik. Fokus er her på det, jeg kalder 
praksislogik, der udgør den ontologiske og epistemologiske kerne i en 
virkelighedslogik, kunne man sige. I disse afsnit antydes det, hvordan 
jeg forestiller mig en anvendelse af praksislogikken i det, jeg beskriver 
som iscenesættelses-logik eller Filosofisk Teater.

4. Afsnit 13 opridser grundtrækkene i en virkelighedslogik og i konstruk-
tionen af en grafisk form for praksislogik, som jeg kalder praksisgrafer. 
Bogen afsluttes med et eksempel på, hvordan det Filosofiske Teaters 
problemløsningslogik kan tænkes anvendt på en bestemt case. Det bli-
ver uddybet i et nyt øvelsesafsnit. I en appendiks præsenteres de basale 
træk ved en grafisk begrebslogik, kaldet konceptuelle grafer, for at på-
pege de afgørende forskelle mellem en (indsnævret) tænknings- og en 
(udvidet) praksisbaseret logik. 

5. I et konkluderende Efterskrift forsøger jeg at samle de tanketråde, der 
har gjort sig gældende gennem begge bogens dele samt at vurdere i 
hvilken udstrækning det lykkedes at nærme sig bogens mål: at skitsere 
noget, der kan fortjene betegnelsen ”virkelighedsfilosofi”.

I hvilken udstrækning det faktisk er sket, må jeg naturligvis i sidste ende 
overlade til læseren selv at bedømme. På samme måde som ifm. bogens 
første del, ”Virkelighedskonstruktion”, er også denne anden del, ”Virkelig-
hedslogik”, linket sammen med et omfangsrigt begrebsglossarium, der står 
til rådighed for de læsere, der vælger e-bogsudgaven. Desuden udnytter 
den elektroniske udgave også muligheden for at vise nogle af de i teksten 
anvendte figurer i form af PowerPoint slides.
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Indledning
Virkelighedsfilosofiens anden del har til formål at uddybe første dels over-
vejelser om virkelighed som nogen bevistværendes konstruktion. Blikket 
skal nu i anden del rettes mod de midler og måder, nogen bevidst-værende 
kan tage i brug til denne konstruktion. Den traditionelle betegnelse for sel-
ve den konstruktive aktivitet er tænkning. Dens resultater kan man kalde 
tanker, og undersøgelsen af former og regler for tankekonstruktioner hed-
der traditionelt logik.  

Logik opfattes i denne bog som tankekonstruktion lige som geometri er 
en rumkonstruktion, musikalsk komposition er en tonekonstruktion, male-
ri er en billedkonstruktion, arkitektur er en bygningskonstruktion samt en 
uoverskuelig række af andre artificielle konstruktionsformer. Med ligheden 
mellem logiske og andre konstruktionsformer er der dog også forbundet en 
afgørende forskel. Logikkens konstruktioner – tankerne – kan ikke sanse-
liggøres på samme måde som geometriens, maleriets osv. Tanker kan ikke 
iagttages som billeder, musik eller bygninger. Tanker er meningsstrukturer. 
Logik er således en konstruktion af meningsstrukturer. Meningsstrukturer 
udtrykkes gennem alt, hvad der er et resultat af menneskelig handling – 
dvs. både det, der bliver til gennem det, som i bogens første del blev be-
tegnet som praksis (Aristoteles: poíesis) eller produktiv handling, og det, 
der blev betegnet som praxis (Aristoteles: práxis) eller mellemmenneskelig 
handling. Den mening, der udtrykkes gennem disse handlingsresultater, 
kan vi ikke blive klar over (forstå) blot gennem sanselig iagttagelse, men 
derimod gennem andre handlinger, hvorigennem vi tager praksissernes 
produkter i brug eller reagerer meningsfuldt på virkningerne af andre ak-
tørers praxis. På den måde gemmer der sig en logik ”bagved” alle former 
for menneskelig handlen, og det udgør forskellen mellem logik og andre 
former for virkelighedskonstruktion.

Det er indlysende, at denne praksisorienterede opfattelse af logik adskil-
ler sig betydeligt fra traditionelle (klassiske og moderne) opfattelser.   

Reichenbach 1958 omtaler to former for logik – en visuel, der gør sig 
gældende, når vi prøver at forstå noget vha. billeder, og en konceptuel, når 
vi prøver at forstå vha. (på en eller anden måde symboliserede) begreber: 

„The normative function of visualization is revealed as a correlate of the 
logical compulsion and achieves the same results by means of the elements 
furnished by the image-producing function as the logical inference does by 
means of the conceptual elements of thought. This is the significance of visu-
alization. It seems to be much easier to make logical inferences with the help 
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of visual representation than by means of abstract concepts. Proofs which 
the mathematician has found only with great effort … became immediate-
ly obvious through visualization. In this gift of visual inference our mind 
possesses one of the most powerful tools, not only for science but also for 
everyday life“ (ibidem: p. 42-43, fremh. i original).

Logik bliver i denne bog taget i bred forstand i forlængelse af Reichenbachs 
opfattelse af en visuel ved siden af en konceptuel1 logik. Vi drager slutninger 
ikke kun af begrebslige præmisser og med begrebslige midler. Vi gør det også 
ud fra synlige, akustiske, følelsesmæssige og i det hele taget sanselige og prak-
tiske præmisser, og vha. tilsvarende logiske værktøjer og ”organer”. 

Målet med denne fremstilling af en filosofisk logik er at føre læseren frem 
til noget, der i overensstemmelse med bogens hovedtema – virkelighed – 
vil blive kaldt virkelighedslogik. Det skulle være en logik, der tager hensyn 
til alle menneskelige ”meningsdannende organer” – begrebslige, sanselige, 
følelsesmæssige og praktiske. Fremstillingen er også styret af tanken om, 
at logik (og filosofi i det hele taget) ikke er en videnskab, der stræber efter 
erkendelse, men en eksistentiel praksis, der stræber efter realiseringen af 
en god (menings- og værdifuld) virkelighed. Logik bliver således forstået 
som virkelighedskonstruktionens organon. Da Wittgensteins 1963b sprogs-
pil-metode og det i forlængelse af den udviklede såkaldte Filosofiske Teater 
spiller en afgørende rolle i virkelighedskonstruktionen, så vil der i løbet af 
denne logikfremstilling også blive præsenteret en iscenesættelses-logik, der 
svarer til disse konstruktionsformer.   

Logik har altid været en filosofisk disciplin, men det har i logikkens lan-
ge historie ikke altid været fagfilosoffer i ordets akademiske betydning, der 
har bidraget mest til disciplinens udvikling. Ikke mindst i anden halvdel 
af det 19. og første halvdel af det 20. århundrede, hvor den moderne lo-
gik blev til, var det for en stor del matematikere, der prægede disciplinen. 

1  Det er dog misvisende, at Reichenbach markerer forskellen mellem de to logikformer som hhv. 
’konceptuel’ og ’visuel’. Han formulerer det, som om der fandtes en konceptuel tænkning og en 
visuel tænkning, hvoraf man kunne slutte, at den sidste foregik konceptløst. Men hvad skulle en 
konceptløs tænkning være? Forskellen ligger ikke i selve tænkningen, men i dens udtryksformer. 
Jeg formoder, Reichenbach tænker på sproglig versus visuel eller billedlig logik. Hvis man 
overhovedet kan tænke visuelt, og hvis der overhovedet kan være tale om en visuel logik, så må 
også denne tænkning og logik operere med ”tænkningens konceptuelle elementer”. Et koncept er, 
som ordets latinske oprindelse antyder, en sammenfatning af al den erfaring og viden, man har om 
noget. Ordet ’løve’ er en sproglig betegnelse for et begreb, nemlig en bestemt type levende væsen. 
Ser jeg en reel løve eller et billede af en sådan, så ser jeg nok ikke løvebegrebet, men et bestemt 
individ af denne dyreart. Jeg kan dog kun se individet som løve på baggrund af al den viden og 
erfaring, jeg har om løver; dvs. på baggrund af, at jeg har et begreb om, hvad en løve er. Den 
begrebslige betydning af ordet ’løve’ eller syn(sbilled)et af en løve ligger ikke i udtrykket, men i 
den tænkning, vi foretager ifm. brugen af udtrykket.  
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Her er der tale om bl.a. George Boole (1815-1864), Charles Sanders Peirce 
(1839-1914), Gottlob Frege (1848-1925), Giuseppe Peano (1858-1932), Alfred 
North Whitehead (1861-1947), David Hilbert (1862-1943), Bertrand Russell 
(1872-1970), Ludwig Wittgenstein (1889-1951), Rudolf Carnap (1891-1970), 
Hans Reichenbach (1891-1953), Alfred Tarski (1901-1983), Kurt Gödel (1906-
1978). Næste generation af logikere var mere interesseret i logikken af on-
tologiske og epistemologiske problemstillinger som (rum og) tid, handling, 
mening/viden, sprogbrug, information. I den sammenhæng kan nævnes bl.a. 
Arthur Norman Prior (1914-1969), Georg Henrik von Wright (1916-2003), 
Jaakko Hintikka (1929-2015), Richard Montague (1930-1971), Jon Barwise 
(1942-2000).

Den ”matematiske drejning” i begyndelsen af den moderne logiks ud-
vikling har medvirket til, at moderne logik som standard fremtræder i form 
af formaliserede symbolsprog og også er blevet en specialdisciplin indenfor 
matematisk forskning. Det 20. århundredes logik-historieskrivning har til-
svarende ”farvet” historien i denne retning (jf. fx Kneale & Kneale 1962)  og 
derved overskygget, at der også findes en anden, mere filosofisk og (natur)
sprogligt orienteret logisk tradition (den såk. klassiske logik eller traditio-
nelle logik). Nedprioriteringen af denne tradition er i sidste tredjedel af det 
20. og begyndelsen af det 21. århundrede dog begyndt at blive revurderet. 
Et belæg for det er udgivelsen af ”Handbook of the History of Logic”, hvor 
bind 3 (Gabbay & Woods 2004) ved siden af Leibniz (1646-1716), Bolzano 
(1781-1848), Schröder (1841-1902), Peirce og Frege, der sædvanligvis reg-
nes som stamfædrene til ”the mathematical turn in logic”, også omhandler 
Kants (1724-1804), Hegels (1770-1831) og Husserls (1859-1938) logik. 

Det sker ikke af ren høflighed over for en mere filosofisk orienteret logik, 
men fordi fokus i den nyere logiske forskning har forskudt sig i retning af 
filosofiske problemstillinger, der igen og på ny har gjort sig gældende i lø-
bet af de sidste ca. 50 år som også værende af stor logisk interesse. 

Det skyldes nok i sidste ende den (gen)opdagelse, at logikkens betyd-
ning ikke kun ligger i vores tænknings korrekthed mhp. bestemte validitets-
kriterier (fx modsigelsesfrihed), men også i dens opdagelses- og forståelses-
funktion. I sidste ende tænker vi for at opdage det endnu ukendte og forstå 
den verden, vi oplever, og ikke kun for at tænke i overensstemmelse med 
vores forudsætninger (præmisser) eller forviden. Hintikka 2007 udtrykker 
en lignende tanke på denne måde: 

”Logical excellence … means being able to draw informative conclusions, 
not just safe ones” (ibidem: p. 2).
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Hintikka 2007 mener også at have fundet vejen til en logik, der ikke kun 
begrunder, hvad vi allerede ved, men leder os hen mod at opdage, hvad vi 
endnu ikke ved – han kalder det ”den interrogative model” (ibidem: p. 3). 
Denne interrogative eller spørge-logik tillader ”en transcendental deduk-
tion”2, mener han, og spørgsmålenes rolle i denne logik er nært beslægtet 
med abduktionens rolle i Peirces teori om vidensudvidende ræsonnemen-
ter (jf. ibidem).

Kants transcendentale, Hegels dialektiske og Husserls fænomenologiske lo-
gikker er tre eksempler på at tænke den filosofiske problemstilling – at for-
stå betydningen og se meningen i oplevelsen af vores menneskelige eksi-
stens – ind i logikkens.

Når der er tale om en introduktion i moderne filosofisk logik, så skyldes 
det de ovenstående overvejelser. For at finde vejen til det, der i denne bog 
forstås som filosofisk logik og som skal være udgangspunkt for en virke-
lighedslogik, opdeles bogen i en første, mere introducerende del om de 
grundlæggende træk i moderne standardlogik, kaldet Første Ordens Logik 
(forkortet FOL), som består af udsagnslogik og første ordens prædikatslo-
gik. Efterfulgt bliver denne introduktion igen kun af de elementære træk 
ved forskellige former for modale udvidelser af standardlogikken. På dette 
grundlag bliver det til sidst forsøgt at tænke videre i retning af noget, der 
måske duer som et første udkast til en filosofisk logik eller en virkeligheds-
logik.   

Hensigten med denne introduktion er, at læseren skal komme så langt, at 
han eller hun selv kan konstruere et logisk sprog, dvs. opbygge et vokabu-
lar, fastlægge hvordan man kan sammensætte dets elementer til at danne 
velformede udsagn (syntaks), definere sprogets semantik i relation til en 
begrænset situation (også kaldet model eller mulig verden) og bruge sproget 
til ud fra bestemte præmisser at føre bevis for, om en bestemt påstand føl-
ger af præmisserne og, afhængigt af deres sandhed eller falskhed, selv er 
sand eller falsk med henblik på denne situation. 

Moderne logiklærebøger, som fx Reichenbach 1947, Hendricks & Pedersen 
2002 eller Barwise & Etchemendy 2011, plejer at opbygge et prædikatslogisk 
sprog med udgangspunkt i et udsagnslogisk sprog. Prædikatslogikken tager 
hensyn til sætningers interne struktur – sammenføjningen af genstandstegn 
  
 
 

2  Ifølge Kant 1998 er en transcendental deduktion ”forklaringen af den måde, hvorpå begreber a 
priori kan relatere sig til genstande” (ibidem: p. 165, min overs.).
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(genstands-termer) og prædikationstegn3 (prædikater). Det gør udsagnslo-
gikken ikke. Den tager udsagn som primitive eller elementære enheder og 
undersøger logikken i deres sammenføjning til større, komplekse udsagn 
vha. bestemte logiske bindeord (konnektiver). Overfører man denne frem-
gangsmåde til naturlige sprog, så ville det svare til, at man begyndte med at 
forklare, hvordan man kan sammensætte sætninger – som man endnu ikke 
ved, hvoraf består og hvad de taler om – til mere omfattende sætninger vha. 
bestemte såkaldte bindeord. Hvis vi altså aftaler, at bogstav p skal stå for en 
eller anden dansk udsagnssætning og bogstav q skal stå for den samme eller 
en anden udsagnssætning, så forklarer udsagnslogikken, hvordan man kan 
forbinde to meningsløse udtryk med hinanden vha. fx bindeordet ’og’. Her 
erfarer man altså i første omgang ikke mere end, at det er muligt at sige p og 
q, hvis man kan sige p og man kan sige q.

Humanistiske videnskaber undersøger menneskelige ytringers og hand-
lingers meningsforhold eller deres resultater (såk. artefakta). Det forekom-
mer mig derfor mere naturligt, at man i en introduktion til filosofisk logik 
begynder med at kikke på, hvordan man ud fra en logisk synsvinkel op-
fatter sammenføjningen4 af et sprogs mindste meningsbærende elementer 
– dvs. ord – til selvstændige meningsfulde enheder – dvs. sætninger – hvor-
med sprogbrugere beskriver deres opfattelse eller oplevelse af verden5.

3  Prædikationstegn er det eller de sproglige udtryk i en fremsættende sætning (udsagnssætning), 
der udtrykker, hvad sprogbrugeren mener/udsiger om en bestemt genstand. Bemærk, at 
”genstand” for et udsagn kan være alt (og ikke kun konkrete enkeltting), som en sprogbruger 
kan mene noget om. I første ordens logik (FOL) er det dog fastlagt således, at der kun kan udsiges 
noget om enkeltting. Vil man også kunne udsige noget logisk om egenskaber eller relationer, så må 
man tilsvarende opbygge et logisk sprog af anden eller endnu højere orden. ”If the variables range 
over properties, relations, functions, and classes of the individuals, they are called second-order 
variables. A language containing second-order variables is a second-order language and the logic 
of this language is a second-order logic” (Bunnin and Yu 2009: p. 259).  
4  Ifølge Kant 1998 er denne sammenføjning resultatet af en syntese, dvs. en sammensætning, 
og evnen til at sætte forestillinger sammen til en prædikativ enhed, dvs. en enhed, der ”siger os 
noget” eller har mening for os, kalder han apperception. Et udsagn (en prædikation) udgør altså en 
”transcendental enhed af apperceptionen” (jf. ibidem: p. 183). Det er en enhed, ”gennem hvilken 
alt mangfoldigt, der er givet i en anskuelse, forenes i ét begreb om objektet” (ibidem, min overs.). 
Apperceptionens transcendentale syntese er altså den grundlæggende tænkningsform, hvor vi 
forbinder et begreb med en genstand – det er urformen af et udsagn eller en prædikation.
5  ’Verden’ er et mangetydigt ord. Måske kan man påstå, at det har en generaliserbar 
betydningskerne, der siger noget i retning af ’helheden af det værende’ (jf. del 1, kap.5). Jeg vil dog 
bruge begrebet ’verden’ elastisk. Med det mener jeg, at jeg også vil tillade mig at kalde begrænsede 
helheder af værender for verdener. Som et alternativt udtryk for samme begreb bruges nogen 
gange ’situation’. Også ’situation’ kan forstås som et elastisk begreb for mindre eller større helheder 
af noget, der findes og finder sted. Både for ’verden’ og for ’situation’ er det afgørende, at de ikke 
kun forstås som helheder af ting, men som helheder af tilstande eller begivenheder. Meningsløse 
helheder af ting kaldes inden for matematikken mængder og meningsfulde helheder af situationer 
(udsagn) kaldes fx mulige verdener (Kripke 1963) eller historier (v. Wright 1967).
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En af grundene til, at man i moderne logikbøger begynder med at op-
bygge et udsagnslogisk og først derefter et prædikatslogisk sprog, er dog, 
at udsagnslogikken er mere simpel. Den bruger kun to slags tegn: variable 
sætningstegn og logiske konstanter (konnektiver, dvs. logiske bindeord). 
Lad os dog, før vi kikker nærmere på konstruktionen af det, der kaldes den 
moderne standardlogik6, kaste et blik på dens historie.

6  Ifølge Bunnin and Yu 2009 mener man med ’standardlogik’ noget, der omfatter ”traditional 
logic (Aristotelian syllogism) and modern classical logic, which is an expansion of traditional logic 
and is composed mainly of the propositional calculus and predicate calculus” (ibidem: p. 266). 
Ved siden af standardlogikken findes der ikke-standard (modale logikker) og induktiv logik (jf. 
ibidem).




