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hej logik giver en pædagogisk 
indføring i klassisk logik. Med  
eksempler og øvelser guider forfat
teren læseren igennem centrale 
 temaer i doms og prædikats logikken: 
Hvordan gyldighed hænger sammen 
med logisk form, hvordan man af
dækker logiske strukturer ved at for
malisere elementerne  i et  argument, 
og hvordan man analyserer logisk 
form ved at bruge sandhedstabeller 
og semantiske træer. 

Bogen kan bruges som lærebog 
til  logikkurser i gymnasiet og på 
 universitetet. Samtidig gør en filo
sofisk perspektivering af grund
temaerne den også interes sant for 
den mere logikkyndige.

Titlen henviser til ’Hej logik 
maskinen’,  der er bogens nye måde at 
forstå logikkens centrale funktions
begreb på. Mange finder funktions
begrebet  abstrakt og utilgængeligt, 
men i Hej  logik bliver det forståeligt 
og intuitivt.

Lars Bo Gundersen er lektor i filosofi ved 
 Aarhus Universitet. Han har over 20 års 
 erfaring med undervisning og forskning i 
 logik fra University of St. Andrews, Univer
sitetet i Oslo, Københavns Universitet og 
Aarhus Universitet. Han har udgivet en lang 
række artikler om logik og to monografier om 
erkendelsesteori. 

Bogen har sin egen YouTubekanal, som er 
tilgængelig fra www.hejlogik.dk.  Her kan du 
blandt andet finde opsum merende videoklip 
til alle kapitlerne samt løsninger til nogle af 
øvelserne.

Intentionen med denne bog er at  skabe 
bedre sammenhæng mellem den umiddel
bare,  intuitive forståelse og den abstrakte, 
 teoretiske  forståelse af logikken. Det er 
altså en teoretisk fagbog, men uden at 
være uforståelig. Den kræver ingen andre 
 forudsætninger end alminde lig logisk sans. 
Bogen er nemlig bygget logisk op – i den 
intuitive og dagligdags betydning af ordet. 
Sam tidig vil den teoretiske indsigt, man som 
læser får ved at læse bogen, kaste nyt lys over 
de mange eksempler på logisk kompetence, 
som vi kender fra hverdagen. Den  abstrakte 
og virkelighedsfjerne logik bliver således 
bragt lidt ned på  jorden, mens den jordnære 
og dagligdags logik bliver løftet op på et 
højere niveau. 
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← INDHOLD

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
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Forord

Jeg var 51 år, da jeg prøvede at dykke første gang. Det var en af de ting, jeg 
altid havde drømt om at prøve. Men, tænkte jeg, det er jo ikke realistisk. 
Det er dyrt, det kræver en masse udstyr, dykkerkurser osv. Og de der 
eksotiske dykkereventyr med koraller, hajer og sjældne undervandsdyr 
i fantastiske farver er alligevel kun noget, man ser i fjernsynet. Almin-
delige dødelige kan vel højst få en mudret havbund at se; og måske en 
rødspætte, hvis man er heldig.
 Men så kom muligheden pludselig. Nærmest ved en tilfældighed. 
Der var et gratis prøvedyk med i hotelpakken under en ferietur til Sahl 
Hasheesh i Egypten. Så hvorfor ikke prøve, nu chancen endelig var der?
 Det var helt fantastisk! Fra badebroen dumpede vi lige ned til et helt 
vildt koralrev. Det var som at dumpe ned i et fremmed og eksotisk land. 
Mine vildeste fantasier om dykkereventyr falmede ved siden af denne 
oplevelse. Der vrimlede med fisk i alle størrelser, former og farver. Og 
med de mangefarvede koraller som baggrund gik det hele op i en næsten 
overjordisk æstetisk enhed, som jeg svævede igennem i vægtløs tilstand 
og i total stilhed.
 Da vi kom tilbage på stranden, slog det mig, at langt de fleste af de 
turister, der lå her, var totalt uvidende om denne eventyrlige undersøiske 
verden, der befandt sig mindre end 100 meter fra dem. Jeg fik lyst til at 
gribe en megafon og råbe dem op og fortælle om den eksotiske verden, 
der – i bogstavelig forstand – befandt sig lige for deres fødder. Det var 
slet ikke til at holde ud at tænke på, at de gik rundt i total uvidenhed 
om dette forunderlige univers. Så tæt på – og alligevel så langt væk.
 Det var først, da jeg kom tilbage fra rejsen, at analogien med logikken 
slog mig, for den er også både eksotisk og smuk. Mange tænker måske, 
at den er utilgængelig og forbeholdt de få, men i virkeligheden ligger den 
for vores fødder – lige til at dykke ned i. Så tæt på – og alligevel så langt 
væk. Med denne bog vil jeg gerne tilbyde et gratis prøvedyk. I logikkens 
forunderlige verden.
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