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Hvorfor en del C med 
språkfilosofi?

«Det er ikke holdbart at studentene aldri lærer forskjellen mellom term 
og begrep, hvordan avgjøre om et resonnement har logisk gyldig form, 

hva som menes med uttrykket ‘sannhet’ mv.»

(fra Høgbergs forord)



Det understrekes at:

• «Kommunikasjon utgjør et premiss for all menneskelig samhandling, 
og juristers virke er i særlig grad knyttet opp mot forståelsen av 
bestemte tekster»

• Språket representerer virkeligheten, slik vi forstår den

• Men vi benytter også språklige konsepter som konfigurerer vår 
forståelse

• Å beherske språket vil med andre ord si å beherske virkeligheten, slik 
vi forstår den



Læringskrav:

• Studenten skal ha god forståelse av følgende emner:

• Språk og fortolkning

• Definisjonsteori

• Studenten skal ha kjennskap til følgende emner:

• Logikk

• Argumentasjonsteori



Tre sentrale termer:

•Semantikk

•Syntaks

•Pragmatikk



Med «semantikk» siktes det til:

• «læren om betydning, herunder forholdet mellom språk og 
virkelighet»

• Eksempel: «Term» er et språklig uttrykk

• Eksempel: «Bil» er et motorkjøretøy med fire hjul

• Altså: læren om forholdet mellom term/uttrykk og hva term/uttrykket 
betyr

• Termers mening/begrepsinnhold kan variere fra sted til sted (f.eks. 
innen forskjellige dialekter), og over tid. F.eks. «kjerring» og 
«sinnssyk» 



Med «syntaks» siktes det til:

• «språkets grammatiske aspekt»

• Læren om hvordan enkeltordene skal kombineres for å danne 
meningsfylte, velformulerte setninger.

• Hva som er meningsfylt og velformulert vil jo være kontekstuelt, men 
som en huskeregel kan vi si at «syntaks» har å gjøre med setningers 
grammatiske struktur og at «god/riktig syntaks» er en syntaks som 
følger grammatiske regler.



Med «pragmatikk» siktes det til:

• «studiet av talehandlinger»

• Dvs: når man utfører en talehandling, så gjør man mer enn kun å si 
noe meningsfylt om virkeligheten (semantikken) og formulere dette 
grammatisk (syntaksen) – man gjør noe mer som ikke fanges opp av 
semantikken eller syntaksen alene. Man inngår f.eks. en avtale eller 
man gir et kompliment.



Oppsummert:

• Semantikk: Læren om det språklige meningsinnholdet

• Syntaks: Læren om den språklige oppbyggingen (grammatikken)

• Pragmatikk: Læren om hvilke talehandling som utføres



Hvis jeg sier: «Per er pen på håret»
- Hva er det utsagnet betyr? (semantikk)
- Er rekkefølgen av termene riktig? 
(syntaks)
- Hva er det jeg gjør med denne 
talehandlingen? (pragmatikk)



Semantisk analyse:

•Meningsinnholdet i «Per er pen på håret» er at det 
finnes en person, han heter Per, og denne Per er, 
ifølge den som kommer med påstanden, pen på håret.



Syntaktisk analyse:

• Setningen «Per er pen på håret» er grammatisk korrekt, god syntaks.

• «På håret er Per pen» er ikke direkte feil, men ikke god syntaks.



Pragmatisk analyse:

• Avsender av påstanden «Per er pen på håret» ønsker å gi Per 
et kompliment. (rimelig tolkning av utsagnet)

• Hadde det stått: «Det er på håret at Per er pen» gjør 
syntaksen at setningen pragmatisk kan forstås på flere måter.



Tegntrekanten

• Også kalt «Ogdens trekant» og «den semiotiske triangel»

• Vi benytter oss av termen «Tegntrekanten»

• «Tegntrekanten» er en teori/modell som illustrerer forholdet mellom 
språklige uttrykk (termer), begreper og virkelighet.







Eksempel: Armbåndsur

• Termen, uttrykket er «Armbåndsur» (A-størrelsen)

• «Teknisk innretning som viser tiden og er egnet til å feste rundt 
håndleddet» (C-størrelsen) Termens mening/begrepsinnhold

• Termen «armbåndsur» refererer til armbåndsur i «virkeligheten», B-
størrelsen, dvs. de tekniske innretningene som faller inn under 
definisjonen i C-størrelsen. 



Eksempel til: Filosof (generell term)

• Termen er «Filosof» (A-størrelsen)

• Begrep/betydning: «Person som har en akademisk grad i filosofi» (C-
størrelse)

• Termen refererer til alle personer (B-størrelsen) som går inn under 
definisjonen i C-størrelsen

• Er definisjonen gyldig?

• Er definisjonen uttømmende?



Et eksempel til: Frankenstein (singulær term)

• «Frankenstein» (A-størrelse)

• Litterær figur som opptrer i Mary Shelleys bok Frankenstein (og i 
mange andre litterære tekster, historier og filmer) (C-størrelse)

• Referanse? Hvor ble det av B-størrelsen?



Vi får det samme skjema når vi analyserer en 
setning/formulering:
• «Per er pen på håret» (A-størrelse)

• ‘Per har en pen frisyre’ er en påstand som ytrer en estetisk vurdering 
av Pers frisyre (som pragmatisk kan tolkes som et kompliment) (C-
størrelse)

• Termene refererer til Pers frisyre «der ute i verden» (B-størrelse)

• Hva med: «Den nåværende kongen av Frankrike er skallet»? (B. 
Russell) Hvor er referansen (B-størrelsen)? Er det en meningsfull 
påstand (C-størrelsen)?



Deskriptivt ≠ Normativt

• Deskriptive intensjoner sier noe om hvordan noe ER: Eks.: Oslo ER 
hovedstaden i Norge.

• Normative intensjoner sier noe om hvordan noe BØR være: Eks.: 
Hønefoss BØR være hovedstad i Norge.

• Hvor gammel er Per? Vil være et deskriptivt spørsmål

• Hva bør den kriminelle lavalder være? Vil være et normativt spørsmål



Men hva med: «Den som har, skal få, og den som 
ikke har, skal bli fratatt selv det han har» (Mat. 13, 
14; Luk. 19, 26)
• Mener Jesus dette deskriptivt, at det ER slik i det samfunnet han 

refererer til?

• Eller mener Jesus dette normativt, altså at det faktisk BØR være slik?

• Slik setningen står (tatt ut av sin kontekst) er det åpent for flere 
tolkninger. Setningen er altså flertydig



Dette gjelder også:

• Estetiske dommer (er de sanne eller usanne?)

• Etiske dommer: «Handling X er gal»  

• I Norge sluttet Middelalderen i 1536

• Første verdenskrig var årsaken til andre verdenskrig

• Slike påstander vil ofte gi seg ut for å være deskriptive, men har ofte 
en uuttalt eller implisitt normativ komponent. 



Analytisk u/sanne utsagn:

• «En ungkar er en enslig mann» er analytisk sann. Gitt definisjonen av 
«ungkar» og «enslig mann». Utsagnet er per definisjon sant.

• «En kule er firkantet» er analytisk usann. Gitt definisjonen av «kule» 
og «firkantet». Utsagnet er per definisjon usant.

• Definisjoner «fastlegger språklige størrelsers innhold» 

• Alt annet er karakteristikker



Syntetiske intensjoner

• I følge Immanuel Kant finnes det også syntetiske intensjoner. Det er:

• Hvis sannhetskomponenten i utsagnet avhenger av noe utenfor 
påstanden selv, så er intensjonen syntetisk.

• Eks: «Den norske grunnloven ble vedtatt i 1814» 

• Det er omstridt om syntetiske intensjoner kan være u/sanne – det 
avhenger av hva man legger i termen «Sannhet».



Sannhetsteorier

• Korrespondanseteori (sterk og svak)

• Koherensteori

• Konsensusteori

• Performativ sannhetsteori



Korrespondanseteori om sannhet:

• Mener å si noe om forholdet mellom «språk og virkelighet» / «tanke 
og ting» jf. Forholdet mellom A- og B-størrelsen i tegntrekanten.

• Ifølge sterk korrespondanseteori så er et utsagn sant, hvis og bare 
hvis det faktisk er i korrespondanse med virkeligheten (den ytre 
verden) slik denne faktisk er på et ontologisk nivå. 

• «Gress er grønt» er sant, hvis og bare hvis, gress er grønt

• Språkets funksjon er å avbilde virkeligheten, slik denne «egentlig» er

• MAO: B-størrelsen ER på en bestemt måte uavhengig av våre termer 
og begrepsdefinisjoner. 



Her oppstår en del problemer:

• 1: Kan sterk korrespondanseteori selv si at den er sann på egne 
premisser? (det virker tvilsomt)

• 2. Man kan ikke snakke om «begrepsmessige størrelser og 
fenomener», ifølge sterk korrespondanseteori. F.eks. «Universitetet i 
Oslo er noe mer enn kun «tingen» (bygningsmassen) som utgjør UiO.

• 3. Teorien forutsetter

• A) At det finnes en ytre verden uavhengig av hvordan vi betrakter den

• B) At vårt språk er egnet til å beskrive denne ytre verden

• C) At denne beskrivelsen gir oss en klar og tydelig tilgang til 
virkeligheten.



Svak korrespondanseteori

• Unngår innvendingene fra forrige side ved at:

• 1. Den hevder ikke at det eksisterer en ytre verden uavhengig av 
hvordan vi betrakter den

• 2. Den kommer ikke med ontologiske påstander



Svak korrespondanseteori sier:

• «Gress er grønt» er sant, hvis og bare hvis, det viser seg at gress er 
grønt (det påstås ikke at gress er grønt uavhengig av våre 
observasjoner)

• Eks. fra jus: «Gjeldende rett» er det som faktisk vil bli lagt til grunn av 
Høyesterett, hvis spørsmålet blir prøvet

• Eks. fra jus: «At en påstand om en norm anses sann, innebærer da 
ikke nødvendigvis mer enn at jurister anser det som sikkert at 
påstanden svarer til den norm som kommer til å bli lagt til grunn i 
rettsanvendelsen» (s. 24) (Rettsrealistisk sannhetskriterium om 
retten)



Koherensteori om sannhet:

• Koherens = sammenheng

• Ifølge Koherensteori er et utsagn sant, dersom det er koherent med 
andre utsagn.

• Vitenskapsregimer (paradigmer) holder visse læresetninger som 
sanne og utsagn som ikke er i samsvar med disse, anses som 
uvitenskapelige/usanne



Eksempel fra fysikken:

• 1. Ingenting beveger seg fortere enn lyset

• 2. Månen går i bane rundt jorda

• 3. Sola er en brennende gasskule

• 4. En fjøsnisse kan bevege seg fortere enn lyset

• Vi vil si at her er det noe som ikke stemmer – disse 4 utsagnene kan 
ikke være sanne samtidig, de er ikke koherente. Minst en av dem må 
være usann.



Et eksempel til:

• 1. Et menneske kan ikke fly 

• 2. Børre er et menneske

• 3. Børre kan fly

• Vi vil si at her er det noe som ikke stemmer – disse 3 utsagnene kan 
ikke være sanne samtidig, de er ikke koherente. Minst en av 
utsagnene må være usann.



Koherens:

• A) En hovedstad er den byen i en 
stat der den politiske 
statsadministrasjonen holder til

• B) Det er bare en hovedstad i 
Norge

• C) Hovedstaden i Norge heter 
Oslo

• 1) En hovedstad er den byen i en 
stat der den politiske 
statsadministrasjonen holder til

• 2) Hovedstaden i Norge heter 
Fauske

• 3) Det er bare en hovedstad i 
Norge

• 4) Hovedstaden i Norge heter 
Hønefoss



Innvendinger mot koherensteori:

• Hva ligger i koherenskravet?

• Dette fungerer i aksiomatiske system (kun bestående av 
selvinnlysende sanne utsagn)

• Dette fungerer dårlig hvis man også prøver å innlemme individuelle 
erfaringer og observasjoner.



Konsensusteori om sannhet:

• «Sannhet nås innenfor et fellesskap av rasjonelle individer som prøver 
[tester] sine antagelser» (s. 28)

• Rasjonelle vesener (mennesker) vil sammen strebe mot å avdekke 
sannhet gjennom prøving/testing av utsagn.

• Ifølge denne teorien så hevder man ikke at noe ER sant på et 
ontologisk eller epistemologisk nivå.

• Man vil si at utsagn X er sant i den forstand at det er konsensus 
(«enighet») blant kompetente, rasjonelle mennesker om at utsagn X
er sant. 



Konsensusteori anvendes i jus, f.eks. når

• Man har som en «metodisk presumpsjon om at den løsning et flertall 
dyktige jurister hevder, også er den riktige» (s. 29)

• Altså i spørsmål som, f.eks. hvilke rettskildefaktorer som er relevante 
og hvordan argumenter fra forskjellige rettskildefaktorer bør avveies 
mot hverandre

• Innvending: det at flertallet er enig, sier jo ingenting om at det er sant



Performativ sannhetsteori

• Denne teorien sier: en påstand om at utsagn X er sant, tilfører ikke 
utsagn X noe som helst.

• «Det finnes nisser» sier ikke noe annet enn at jeg utfører 
talehandlingen: «Det finnes nisser»

• Hva mener jeg med det? 

• «Et utsagn har en funksjon gjennom den handling man utfører med 
utsagnet»



Innvending mot performativ sannhetsteori:

• Men holder dette? Må vi ikke ha et visst begrep om at f.eks. et vitne 
taler sant?

• Hvis f.eks. et vitne sier: «Ja, jeg var på åstedet», sier ikke dette noe 
mer enn kun at vitnet utfører en talehandling? Vitnet sier jo noe om 
hvordan noe har vært ute i verden… og det er relevant i en straffesak



Om tolkning:

• Presiserende tolkning

• Korrigerende tolkning

• Jurister må ofte tolke f.eks. lovteksters ordlyd

• Med «ordlyd» menes tekstens rent språklige mening, altså meningen 
av teksten i lys av alminnelig språkbruk



Eks.: Lovteksten inneholder termen 
«turvande»: Presiserende tolkning:
• Hva betyr det at noe er «turvande»?

• «Turvande» betyr «nødvendig» (presisering) (analytisk definisjon)

• Med «nødvendig» menes det «at det ikke kan være annerledes» 
(ytterligere presisering)  

• At det ikke kan være annerledes betyr at det vil bryte en naturlov om 
det skulle endre seg (enda en presisering)



Korrigerende tolkning:

• Innskrenkende

• Utvidende



Innskrenkende korrigerende tolkning:

• «Pansret stridskjøretøy» er ikke å anse som «motorvogn»

• «Ål er ikke en fisk» (usann)

• Når det står i grunnloven at «ingen kan dømmes uten etter lov», så 
innskrenkes dette til å bety at ingen kan straffedømmes. 



Utvidende korrigerende tolkning:

• Hval er en fisk

• Handlevogn er et kjøretøy



Årsaker til tolkningsproblemer

• Semantisk vaghet

• Semantisk flertydighet

• Syntaktisk flertydighet

• Pragmatisk flertydighet

• Disse 4 viser til årsaken til at det oppstår tolkningsproblemer og/eller 
misforståelser



Semantikk er altså

«læren om betydning, herunder forholdet 
mellom språk og virkelighet»



Semantisk vaghet oppstår når det er uklart 
hva en term refererer til (forholdet mellom A-
størrelsen og B-størrelsen) fordi C-størrelsen 
ikke er tilstrekkelig definert
• Eksempel: 

• «Rimelig»

• «Turvande»

• «God»





Eks: «Rimelig»

•Hvis en lovtekst inneholder termen «rimelig» og 
det ikke er nærmere presisert hva «rimelig» 
betyr i denne kontekst (gjennom en 
legaldefinisjon), så vil denne lovteksten være 
semantisk vag.



De fleste (alle?) abstrakte begreper er 
semantisk vage, med mindre de er nærmere 
definert.
Eks: «God», «Rettferdig», «Rett»

Termen «Rett» kan være både semantisk vag
og flertydig



Semantisk flertydighet

• Semantisk flertydighet oppstår når termer eller setninger har to eller 
flere atskilte betydninger

• På norsk har vi mange termer som er helt like, men som har helt ulike 
meninger og/eller referanser. F.eks.:

• «Rett», «Blad», «Fyr», «Bank», «Rimelig»

• Men også «lov» som kan bety «lovtekst» eller «retten generelt»

• Semantisk flertydighet oppstår når det er et uklart forhold mellom A-
størrelsen (term) og C-størrelsen (begrep)



«Full fyr i Venstre»
(tittel i Dagsavisen)

Hva betyr dette utsagnet?

Her er det flere tolkningsmuligheter



«Full fyr i Venstre»

• T1: Det er en mann (fyr) som er medlem i Venstre og han er full 
(beruset) (ikke urimelig tolkning)

• T2: Partiet Venstre brenner (ikke særlig rimelig tolkning)

• T3: Det brenner i Venstres hus

• T4: Det er problemer innad i Venstre



«Veterinærforeningen og Mattilsynet 
råder også hundeeiere til å ikke snuse 
mye i grøfter hvor andre hunder har 
vært»
- fra tv2.no



Tolkningsalternativer:

• T1: Veterinærforeningen og Mattilsynet råder hundeeiere til å ikke 
lukte mye i grøfter hvor andre hunder har vært

• T2: Veterinærforeningen og Mattilsynet råder hundeeiere til å ikke 
bruke mye snus i grøfter hvor andre hunder har vært

• T3: Veterinærforeningen og Mattilsynet råder hundeeiere til å [ikke la 
hunden sin] snuse mye i grøfter hvor andre hunder har vært



Syntaktisk flertydighet:

• Syntaktisk flertydighet har vi i de tilfeller hvor den grammatiske 
struktur gjør at setningen som sådan blir flertydig

• «Jakketyveriet» (Rt. 1950 s. 418): En jakke er stjålet fra en bil.

• Straffeloven § 258 nr. 1 (grovt tyveri) har som vilkår at tyvegodset må 
være stjålet «i eller fra hus, skip, jernbanevogn, lukket gårdsrom eller 
annet oppbevarelses- eller tilholdssted»

• Hva viser «annet oppbevarelses- eller tilholdssted» til? Er det «lukket 
gårdsrom» eller «hus, skip, jernbanevogn og lukket gårdsrom»

• Det var konsensus om «lukket gårdsrom» 



Eksempel på syntaktisk flertydighet:

•Heng ham ikke vent til jeg kommer

• Lite pent hus til salgs

• Her er det kommafeil. Syntaktisk flertydighet oppstår ofte i 
forbindelse med grammatiske feil eller unøyaktigheter. Ikke sjelden i 
forbindelse med bruk av komma, semikolon og parenteser. 



Pragmatisk flertydighet:

• Oppstår når det uklart hva en talehandling betyr.

• Er det slik at dommeren konstaterer hvordan retten er (deskriptivt) 
eller sier dommeren noe om hvordan retten bør være (normativt)?

• «Den som har, skal få, og den som ikke har, skal miste det han har»

• Det kan oppstå flertydighet, hvis det f.eks. er uklart om den som 
utfører talehandlingen er ironisk eller ikke, om det som ble sagt var en 
vits eller ikke.



Pragmatiske talehandlinger på tre nivåer:

• Lokusjonær: Det rent semantiske: «jeg holder forelesning»

• Illokusjonær: Hvilke talehandling er det jeg utfører?

• Perlokusjonær: Virkningen av termene og talehandlingen.

• Hvis jeg sier: «Kona til Kåre er ei kjerring»

• Lokusjonær: Jeg sier noe om kona til Kåre, hevder hun er ei kjerring

• Illokusjonær: Jeg kommer med en negativ karakteristikk av Kåres kone

• Perlokusjær: Min talehandling forårsaker en fornærmelse



Definisjonsteori

• En definisjon avgrenser språklige uttrykks meningsstørrelser.

• Å definere betyr å avgrense

• Definiendum = Det uttrykk som defineres

• Definiens = Den definerende teksten som avgrenser

• En definisjon avgrenser hva som inngår i et begrep. Som sagt, kan 
definisjonen korrigere ved å innskrenke eller utvide.

• Kvalifikasjonsnormer er legaldefinisjoner som enten utvider eller 
innskrenker termers betydning/meningsinnhold i lovtekster



Eksempel:

• «Hest» er et firbeint pattedyr med man og mule

• Her er «Hest» definiendum, mens «firbeint pattedyr med man og 
mule» er definiens. 

• Definisjoner har to hovedfunksjoner: a) struktureringsfunksjon og b) 
navngivningsfunksjon

• Struktureringsfunksjonen er å angi et begrep om et fenomen eller et 
emne, slik at man kan reflektere systematisk om fenomenet eller 
emnet. 



Eksempel på struktureringsfunksjon:

• Fra dagligtale: A: «Er du religiøs»? B: «Hva legger du i «religiøs»? 

A: Trener du mye? B: Hva legger du i å trene «mye»? 

• Fra jus: «I denne lov menes med: a) vedtak, en avgjørelse som treffes 
under utøving av offentlig myndighet (osv)» (legaldefinisjon, 
kvalifikasjonsnorm)



Eksempel på navngivningsfunksjon:

• En definisjons navngivningsfunksjon er kort og godt å knytte 
et språklig uttrykk til et begrep. F.eks. En «ransel» er en 
ryggsekk, bæreinnredning som egner seg til å bære på 
ryggen. 



Konnotasjon og denotasjon

• I en litteraturvitenskapelig kontekst brukes «konnotasjon» om et 
uttrykks sidebetydning. F.eks. har uttrykk som «rettferdighet», 
«personvern», «rettsstat» positive konnotasjoner, såkalt 
«honnørord». Men termer som «nazi», «pirat» og «idiot» har 
negative konnotasjoner.

• Men i definisjonsteori er en konnotasjonsangivelse noe man bruker 
for å søke et begreps grenser. 

• En denotasjonsangivelse søker å beskrive hvilke fenomener som 
faller inn under et begrep



Eksempler på konnotasjon og denotasjon

• Eksempler fra jus: 

• Konnotasjon: Med «reelle hensyn» skal vi forstå hensyn til resultatets 
godhet

• Denotasjon: Med termen «reelle hensyn» skal vi forstå det samme 
som med «formålsbetraktninger, rettferdighetsbetraktninger, 
rimelighetsbetraktninger, rettstekniske betraktninger osv. 



Eksempler fra alminnelig språk:

• Konnotasjon: Med «ryggsekk» menes bæreredskap som egner seg til 
bli båret på ryggen.

• Denotasjon: Med «ryggsekk» menes det samme som ransel, 
bæremeis, skreppe…

• Konnotasjon: Med «pattedyr» menes dyr som føder levende unger

• Denotasjon: Med «pattedyr» menes hund, katt, elefant, sjiraff, geit 
osv. 



Flere definisjoner:

• Intensjonale nominaldefinisjoner

• Ekstensjonale nominaldefinisjoner

• Vesensdefinisjoner eller realdefinisjoner



Intensjonale nominaldefinisjoner

• «En ungkar er en enslig mann»

• «En ransel er en ryggsekk»

• «Et får er en sau»

• «En tyr er en okse»

• Intensjonale nominaldefinisjoner viser til C-størrelsen i tegntrekanten



Ekstensjonale nominaldefinisjoner

• Thailand er smilets land

• USA er mulighetenes land

• Løve er dyrenes konge

• Ekstensjonale nominaldefinisjoner viser til B-størrelsen i 
Tegntrekanten. 



Vesensdefinisjoner (realdefinisjoner)

• Vesensdefinisjoner: her oppgir C-størrelsen karakteristika som gjelder 
ALLE forekomster av B-størrelsen

• Altså: C-størrelsen blir definiens og B-størrelsen definiendum.

• Eks.: «Alle norske lover er gitt av Stortinget»

• «Alle prejudikater er avsagt av Høyesterett»

• «Alle ravner er svarte» (induksjon)

• «Alle X er Y» 



Setningslogikk (formallogikk) og 
slutningsformer
• «Logikk kan defineres som læren om resonnementer, nærmere 

bestemt om gyldige slutninger i tenkning og argumentasjon»

• Husk: Det at et resonnement er logisk gyldig er ikke det samme som å 
si at resonnementets konklusjon er sann. 



3 slutningsformer:

• Deduksjon: slutning med sikkerhet fra et gitt sett premisser

• Induksjon: Slutning fra enkeltobservasjoner til en generell/universell 
påstand

• Abduksjon: Kombinasjon av deduksjon og induksjon. I abduktive
slutninger er minst et av premissene en hypotese. 



Deduksjon (her: en syllogisme)

Premiss 1: Alle X er Y

Premiss 2: Z er X

Konklusjon: Z er Y

Premiss 1: Alle mennesker (X) er dødelige (Y)

Premiss 2: Sokrates (Z) er menneske (X)

Konklusjon: Sokrates (Z) er dødelig (Y)



Induksjon

Premiss 1: Alle ravner jeg har sett til nå, har vært svarte

Konklusjon: Alle er ravner er svarte

Premiss 1: Alle menn med hatt jeg har sett, har hatt bart

Konklusjon: Alle menn med hatt,  har også bart



Abduksjon, der minst et premiss er en 
hypotese:
Premiss 1: Alle X er Y

Premiss 2: Det er grunn til å tro at Z har alle egenskapene til X

Konklusjon: Z er Y

Premiss 1: Alle Mennesker (X) er dødelige (Y)

Premiss 2: Det er grunn til å tro at Frankenstein (Z) har alle 
egenskapene til menneske (X)

Konklusjon: Frankenstein (Z) er dødelig (Y)



Setningslogikk:

• Et resonnement består av en rekke setninger som leder frem mot en 
konklusjon

• Disse setningene kalles premisser, skrives ofte som «P1», «P2», «P3» 
osv., «K» står i denne sammenheng for konklusjon. 

• Setningslogikken handler om hvilke gyldige slutninger som kan 
trekkes fra hvilke premisser

• For at et resonnement skal være sunt («sound»), må (1) premissene i 
resonnementet være sanne og (2) slutningene som trekkes, må være 
logisk gyldige. 



Eksempler på resonnementer som ikke er 
logisk gyldige: 

• Eksempel 1: 

P1: Svein Børre eier en bil. 

P2: Svein Børre er grei 

P3: Vi trenger noen til å kjøre oss til Dovre 

K: Vi spør Svein Børre om han kan kjøre oss til Dovre.



Eksempel 2: 

P1: En sten kan ikke flyve 
P2: Mor Nille kan heller ikke flyve 
K: Mor Nille er en sten



Men vi skal lære to gyldige slutningsformer
De heter:

•Modus Ponens
•Modus Tollens

• Resonnementer som har formen til modus ponens eller modus 
tollens er alltid gyldige. 



Begge slutningsformene har strukturen:
Hvis……., så……..
• Hvis A, så B

• Delsetningen foran kommaet kalles antecedent

• «Antecedent» vil si «noe som kommer før noe annet»

• Delsetningen etter kommaet kalles konsekvent

• «Konsekvent» betyr noe som kommer etter noe annet



Altså:

• Hvis antecedent, så konsekvent

• Det betyr at hvis antecedenten viser seg å være tilfelle, og det er en 
sammenheng mellom antecedenten og konsekventen, så kan vi logisk 
slutte at konsekventen også er tilfelle

P1: Hvis A, så B

P2: A

K: B



Modus Ponens:

P1: Hvis A, så B

P2: A

K: B

P1: Hvis det regner (A), så er det vått ute (B)

P2: Det regner (A)

K: Det er vått ute (B)



Modus Ponens:

P1: Hvis A, så B

P2: A

K: B

P1: Hvis Svein Børre er i Oslo , så er Svein Børre i Norge

P2: Svein Børre er i Oslo

K: Svein Børre er i Norge



Modus Tollens:

P1: Hvis A, så B

P2: Ikke B

K: Ikke A

P1: Hvis det regner, så er det vått ute

P2: Det er ikke vått ute

K: Det regner ikke



Modus Tollens

P1: Hvis A, så B

P2: Ikke B

K: Ikke A

P1: Hvis Svein Børre er i Oslo, så er Svein Børre i Norge

P2: Svein Børre er ikke i Norge

K: Svein Børre er ikke i Oslo



Modus Ponens/Modus Tollens

• Resonnementer som har strukturen til Modus Ponens eller Modus 
Tollens er alltid gyldig. 

• I Modus Ponens så bekreftes antecedenten

• I Modus Tollens så benektes konsekventen

• Et resonnement er gyldig hvis, og bare hvis, det ikke finnes noe annet 
resonnement på samme logiske form som har sanne premisser og 
usann konklusjon.



Men det må være en bestemt form for 
sammenheng mellom A og B!

Hvis jeg sier:

P1: Hvis jeg banker hodet i veggen (A), så vinner jeg i Lotto (B)

P2: Jeg banker hodet i veggen (A)

K: Jeg vinner i Lotto (B)

Her vil vi stille spørsmål ved om det er en sammenheng mellom A og B. 



Forholdet mellom A og B kan være:

• En årsakssammenheng (årsak-virkning), en korrelasjon (en statistisk 
sammenheng som angir en sannsynlighet), et saksforhold

• Hvis kule A blir støtt mot kule B, så vil kule B bevege seg 
(årsaksforhold) (fysisk lov/naturlov)

• Hvis person A er høy, så er det sannsynlig at person A veier mer enn 
en person B som er vesentlig lavere (korrelasjon)

• Hvis person A er høyesterettsjustitiarius, så er person A 
høyesterettsdommer. (saksforhold)



Rettsvitenskapen:

• Benytter seg av deduktive, induktive og abduktive slutningsformer i 
rettsprosesser

• Benytter seg av logisk gyldige resonnementer i rettsprosesser

• Benytter seg noen ganger av slutningsformer og resonnementer på 
feil måte. Og vil da kunne bli utsatt for ekstern formal kritikk. 

• Noen ganger vil forskjellige slutningsformer og/eller flere gyldige 
resonnementer gi grunnlag for ulike tolkninger som kan gi gyldige 
argumenter for forskjellige konklusjoner (som i eks. med 
Torgersensaken i boka)



Argumentasjonsteori:

• Handler om hvordan standpunkter kan begrunnes, utdypes eller 
forklares, og alt det følgende kan innlemmes i dette:

• Fremførelse av relevante hensyn og faktiske omstendigheter

• Påpekning av sentrale verdier

• Påpekning av konsistens-, koherens- og analogibetraktninger

• Deduktive, induktive og abduktive slutninger



Overveielser og begrunnelser, samt årsaker og 
grunner
• Overveielse: Her holdes de enkelte hensyn som gjør seg gjeldene opp 

mot hverandre

• Begrunnelse: Her fremføres en argumentasjon som støtter opp under 
et inntatt standpunkt

• «Årsak» (causa) er ikke det samme som «Grunn» (ratio): kort sagt: 
årsaker er ytre faktorer som forårsaker et utfall, mens grunner er 
intensjonale (utført mer eller mindre med overlegg)



Argumentstyper:

• Argumenter som knytter seg direkte til standpunktet eller 
konklusjonen, kalles standpunktargumenter. Disse deles igjen inn i 
kategoriene holdbarhet (sant/usant, gyldig/ugyldig) og relevans (i 
hvilken grad argumentet gjør seg gjeldende).

• Hvis en person er tiltalt for tyveri, så kan et standpunktargument i 
favør personens skyld være at personen er blitt dømt for tyveri 
tidligere. (induksjon)

• Et motargument vil kunne være å si at denne dommen ikke er gyldig, 
altså et relevansargument som vil hevde at standpunktargumentet 
ikke er gyldig. 



Deskriptiv argumentasjon

• Deskriptiv argumentasjon i f.eks. bevisbedømmelse, vil argumentere 
for at noe faktisk har skjedd, at noe er tilfelle, eller om at noe er på en 
bestemt måte. 

• Argumentasjonen vil da ta utgangspunkt i, og være konsistent med, 
en form for sannhetsteori. 



Normativ argumentasjon:

• Det er viktig å skille mellom juridisk normativ argumentasjon og etisk 
argumentasjon.

• En juridisk normativ argumentasjon vil være preget av 
argumentasjon i relasjon til innholdet og gyldigheten av normer, 
verdier og rettigheter. Eks.: hva er innholdet i norm A? er den relevant 
i denne kontekst?

• Etisk argumentasjon vil stille spørsmålet: Er norm A etisk riktig/gal? 
(som sådan)



Juridisk normativ argumentasjon finner sted i 
praksis:
• «Høyesterett har gjentatte ganger vist at selv klare lovtekster og 

høyesterettsdommer [altså ikke vage eller flertydige] fra tid til annen 
må vike for mykere rettskildefaktorer som rettsoppfatninger og reelle 
hensyn» (s. 97)

• I slike tilfeller vurderes det dithen at normative hensyn trumfer 
lovteksten.



Retorikk

• «Retorikk» betyr «læren om å tale vakkert» eller «talekunst»

• Retorikk har mye til felles med argumentasjonsteori, men er ikke helt 
det samme

• Retorikk kan, men må ikke, i større grad ha som siktemål å overbevise
enn å si noe sant/gyldig. 

• Retorikk (som sådan) er ikke, som juridisk argumentasjon, bundet av 
juridiske regler eller saklighet.

• Retorikk benytter seg av retoriske grep (men det kan all 
kommunikasjon gjøre…)



Retorikkens «Teknisk retoriske bevismidler»

• Logos

• Ethos

• Pathos



Logos:

• Logos refererer til talens resonnement og argumentasjon

• Her vil taleren fremstille seg selv og sin argumentasjon som 
rasjonell/fornuftig, konsistent og logisk gyldig



Ethos

• Taleren vil fremstille seg selv som en god (moralsk) karakter, f.eks. ved 
å vise til at vedkommende har studert normative teorier eller har 
skjøttet et viktig verv på en etisk god måte.



Pathos

• Her vil taleren fremstå som emosjonell (følsom, beveget), dette for å 
understreke et personlig emosjonelt engasjement i saken. Og for å 
forsøke å vekke emosjonelle reaksjoner hos tilhørerne. 


