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Vise at en formel er gyldig

• Viktig å huske på
• Utsagnslogikk – hva slags formel er det (hovedkonnektiv)

• bevismetoder

• Forstå hva formelen sier



Vise at en formel er falsifiserbar

• For å vise at en formel er falsifiserbar er det nok å finne en modell 
som gjør formelen usann



Finn en modell som gjør formelen sann/usann

• Får ofte oppgitt domenet, hvis ikke kan vi lage det selv

• Forstå hva formelen sier/betyr

Eksempel:

• Finn en modell ℳ som gjør formelen ∃𝑥𝑃𝑥 sann når domenet er 1,2
• Formelen sier «det finnes en x i domenet som har egenskapen P»

• Vi kan la 𝑃ℳ = {1} eller 𝑃ℳ = {2} eller 𝑃ℳ = {1,2}

• Finn en modell ℳ som gjør formelen ∃𝑥𝑃𝑥 usann når domenet er 1,2
• Vi vil gjøre negasjonen til ∃𝑥𝑃𝑥 sann, altså «det er ikke slik at det finnes en x i 

domenet som har egenskapen P»

• Nå har vi kun én mulighet, nemlig 𝑃ℳ = {}



Litt om logisk konsekvens og ekvivalens

• Dette fungerer på akkurat samme måte som for utsagnslogikk, bare at 
nå må formlene være sanne for samme modell i stedet for valuasjon

• To formler er logisk ekvivalente dersom de blir sanne for samme 
modell og usanne for samme modell

• En formel 𝜙 er en logisk konsekvens av en formel 𝜓, altså 𝜓 ⊨ 𝜙, 
dersom 𝜙 blir sann hver gang 𝜓 blir sann



Oppgave 15.2 b)

• Vis at  (∀𝑥𝑅𝑥𝑎 ∨ ∀𝑥𝑅𝑥𝑏) → ∀𝑥(𝑅𝑥𝑎 ∨ 𝑅𝑥𝑏) er gyldig.



Oppgave 15.2 b)

• Vis at  (∀𝑥𝑅𝑥𝑎 ∨ ∀𝑥𝑅𝑥𝑏) → ∀𝑥(𝑅𝑥𝑎 ∨ 𝑅𝑥𝑏) er gyldig.

• Denne formelen er en implikasjon, så den kan kun gjøres usann 
dersom (∀𝑥𝑅𝑥𝑎 ∨ ∀𝑥𝑅𝑥𝑏) er sann og ∀𝑥(𝑅𝑥𝑎 ∨ 𝑅𝑥𝑏) er usann. Vi 
må derfor vise at det ikke er mulig



Oppgave 15.2 b)

• Vis at  (∀𝑥𝑅𝑥𝑎 ∨ ∀𝑥𝑅𝑥𝑏) → ∀𝑥(𝑅𝑥𝑎 ∨ 𝑅𝑥𝑏) er gyldig.

• Denne formelen er en implikasjon, så den kan kun gjøres usann 
dersom (∀𝑥𝑅𝑥𝑎 ∨ ∀𝑥𝑅𝑥𝑏) er sann og ∀𝑥(𝑅𝑥𝑎 ∨ 𝑅𝑥𝑏) er usann. Vi 
må derfor vise at det ikke er mulig

• Antar at vi har en modell ℳ som gjør (∀𝑥𝑅𝑥𝑎 ∨ ∀𝑥𝑅𝑥𝑏) sann



Oppgave 15.2 b)

• Vis at (∀𝑥𝑅𝑥𝑎 ∨ ∀𝑥𝑅𝑥𝑏) → ∀𝑥(𝑅𝑥𝑎 ∨ 𝑅𝑥𝑏) er gyldig.

• Denne formelen er en implikasjon, så den kan kun gjøres usann 
dersom (∀𝑥𝑅𝑥𝑎 ∨ ∀𝑥𝑅𝑥𝑏) er sann og∀𝑥(𝑅𝑥𝑎 ∨ 𝑅𝑥𝑏) er usann. Vi må 
derfor vise at det ikke er mulig

• Antar at vi har en modell ℳ som gjør (∀𝑥𝑅𝑥𝑎 ∨ ∀𝑥𝑅𝑥𝑏) sann

• Vi må nå vise at ℳ også gjør∀𝑥(𝑅𝑥𝑎 ∨ 𝑅𝑥𝑏) sann



Oppgave 15.2 b)

• Vis at (∀𝑥𝑅𝑥𝑎 ∨ ∀𝑥𝑅𝑥𝑏) → ∀𝑥(𝑅𝑥𝑎 ∨ 𝑅𝑥𝑏) er gyldig.

• Denne formelen er en implikasjon, så den kan kun gjøres usann 
dersom (∀𝑥𝑅𝑥𝑎 ∨ ∀𝑥𝑅𝑥𝑏) er sann og ∀𝑥(𝑅𝑥𝑎 ∨ 𝑅𝑥𝑏) er usann. Vi 
må derfor vise at det ikke er mulig

• Antar at vi har en modell ℳ som gjør (∀𝑥𝑅𝑥𝑎 ∨ ∀𝑥𝑅𝑥𝑏) sann

• Vi må nå vise at ℳ også gjør ∀𝑥(𝑅𝑥𝑎 ∨ 𝑅𝑥𝑏)sann

• La c være et vilkårlig element i domenet til ℳ. Da er det nok å vise at 
𝑅 ҧ𝑐𝑎 ∨ 𝑅 ҧ𝑐𝑏 er sann i modellen, altså at enten 𝑅 ҧ𝑐𝑎 ∨ 𝑅 ҧ𝑐𝑏 er sann



Oppgave 15.2 b)

• Vis at  (∀𝑥𝑅𝑥𝑎 ∨ ∀𝑥𝑅𝑥𝑏) → ∀𝑥(𝑅𝑥𝑎 ∨ 𝑅𝑥𝑏) er gyldig.

• Denne formelen er en implikasjon, så den kan kun gjøres usann 
dersom (∀𝑥𝑅𝑥𝑎 ∨ ∀𝑥𝑅𝑥𝑏) er sann og ∀𝑥(𝑅𝑥𝑎 ∨ 𝑅𝑥𝑏) er usann. Vi 
må derfor vise at det ikke er mulig

• Antar at vi har en modell ℳ som gjør (∀𝑥𝑅𝑥𝑎 ∨ ∀𝑥𝑅𝑥𝑏) sann

• Vi må nå vise at ℳ også gjør ∀𝑥(𝑅𝑥𝑎 ∨ 𝑅𝑥𝑏) sann

• La c være et vilkårlig element i domenet til ℳ. Da er det nok å vise at 
𝑅 ҧ𝑐𝑎 ∨ 𝑅 ҧ𝑐𝑏 er sann i modellen, altså at enten 𝑅 ҧ𝑐𝑎 eller 𝑅 ҧ𝑐𝑎 er sann

• Ved antakelsen, og tolkningen av ∨-formler, må ∀𝑥𝑅𝑥𝑎 eller ∀𝑥𝑅𝑥𝑏
være sann i modellen, og da er enten 𝑅 ҧ𝑐𝑎 eller 𝑅 ҧ𝑐𝑏 sann. 



Oppgave 15.9 a)

• Vis at 𝑃𝑎 ∨ 𝑃𝑏 → ∃𝑥𝑃𝑥 er gyldig



Oppgave 15.9 a)

• Vis at 𝑃𝑎 ∨ 𝑃𝑏 → ∃𝑥𝑃𝑥 er gyldig

• Vi antar at vi har en modell ℳ som gjør 𝑃𝑎 ∨ 𝑃𝑏 sann



Oppgave 15.9 a)

• Vis at 𝑃𝑎 ∨ 𝑃𝑏 → ∃𝑥𝑃𝑥 er gyldig

• Vi antar at vi har en modell ℳ som gjør 𝑃𝑎 ∨ 𝑃𝑏 sann

• Her ser vi at a og b er konstansymboler i språket, og dermed kan 
variabelen x være en plassholder for a, b eller noe annet i domenet til 
modellen



Oppgave 15.9 a)

• Vis at 𝑃𝑎 ∨ 𝑃𝑏 → ∃𝑥𝑃𝑥 er gyldig

• Vi antar at vi har en modell ℳ som gjør 𝑃𝑎 ∨ 𝑃𝑏 sann

• Her ser vi først og fremst at a og b er konstansymboler i språket, og 
dermed kan variabelen x være en plassholder for a, b eller noe annet i 
domenet til modellen

• Vi vet at enten 𝑃𝑎 eller 𝑃𝑏 (eller begge) er sann



Oppgave 15.9 a)

• Vis at 𝑃𝑎 ∨ 𝑃𝑏 → ∃𝑥𝑃𝑥 er gyldig

• Vi antar at vi har en modell ℳ som gjør 𝑃𝑎 ∨ 𝑃𝑏 sann

• Her ser vi først og fremst at a og b er konstansymboler i språket, og dermed 
kan variabelen x være en plassholder for a, b eller noe annet i domenet til 
modellen

• Vi vet at enten 𝑃𝑎 eller 𝑃𝑏 (eller begge) er sann

• Dersom 𝑃𝑎 er sann så vil ∃𝑥𝑃𝑥 være sann når x er en plassholder for a. 

• Dersom 𝑃𝑏 er sann så vil ∃𝑥𝑃𝑥 være sann når x er en plassholder for b

• Dermed er formelen 𝑃𝑎 ∨ 𝑃𝑏 → ∃𝑥𝑃𝑥



Oppgave 16.9

• 1) ∀𝑥 𝑃𝑥 ∨ 𝑄𝑥 - alle x har egenskapen Q eller P, eller begge

• 2) ∀𝑥𝑃𝑥 ∨ ∀𝑥𝑄𝑥 – alle x har egenskapen P, eller alle x har 
egenskapen Q, eller alle har begge egenskapene samtidig. Gjør 1 sann

• 3) ∀𝑥𝑃𝑥 – alle x har egenskapen P.  Gjør 2, 1 sann

• 4) ∀𝑥𝑃𝑥 ∧ ∀𝑥𝑄𝑥 – alle x har egenskapen P og Q. Gjør 3, 2, 1 sann


