
Kompletthet 
Med kompletthet kan en mene mange ulike ting. Her er det følgende – For et hvilket som helst 
utsagn F, da vil F være gyldig hvis og bare hvis sekventkalkylen viser det.  

Utsagnslogikk 
Vi har gitt et utsagn F. Da kan vi over F konstruere en utledning i sekventkalkyle, U(F),  som ender 
opp med atomære sekventer i løvnodene.  

Analysedel:  F falsifiserbar  ⇒ U(F)  er åpen 
Anta at   F er falsifiserbar. Nå ser vi at reglene er slik at om vi har en falsifikasjon  for en konklusjon, 
så vil den gi en falsifikasjon for en av premissene. Nå er U(F) et endelig tre og falsifikasjonen for F vil 
forplante seg til en falsifikasjon for minst en av løvnodene. Denne løvnoden kan ikke være et aksiom 
og utledningen er åpen. 

Syntesedel: U(F)  er åpen  ⇒  F falsifiserbar   
Anta at U(F) er åpen – den har da en grein G  som leder opp til en åpen løvnode. Denne åpne 
løvnoden gir en falsifikasjon F av denne -  de atomære utsagnene i antesedenten er sanne mens de i 
suksedenten er usanne. Vi skal så vise ved induksjon over oppbygningen av utsagnene at tolkningen 
F  gjør samtlige utsagn i antesedenter i greinen G sanne, mens de i suksedenter blir usanne. Dette 
er riktig for atomære utsagn – ethvert atomært utsagn som finnes et eller annet sted i greinen, må 
også finnes i løvnoden. Vi tar aldri vekk atomære utsagn. Så ser vi på utsagn bygd opp av atomære 

utsagn. La oss si at vi har et slikt  K∧L  i en antesedent i greinen. Da må vi før eller senere analysere 
dette utsagnet, og både K og L forekommer som antesedenter i greinen og er sanne i tolkningen  F 

siden de er atomære. Følgelig må også K∧L  være det. Tilsvarende om M∧N  forekommer i en 
suksedent. Da må  enten M eller N forekomme i en suksedent i greinen og tolkes som usann. Følgelig 

vil også  M∧N være tolket som usann.  Dette er det første steget i et induksjonsbevis. Den allmenne 
steget er akkurat på samme måte – og overlates dere. 

Kompletthet – utsagnslogikk 
Anta F er gyldig. Da kan ikke U(F) være åpen. Følgelig vil den være lukket og U(F) er et bevis for F. 

Anta at vi har et bevis for F. Det beviset gir en utledning som er lukket, men ender opp med atomære 
sekventer i løvnodene. Vi kan ikke ha F falsifiserbar. Da ville utledningen være åpen. Og F er gyldig. 

Første ordens logikk 
Vi har nå den ekstra vanskeligheten at utledninger kan være uendelige. Vi insisterer nå at 
utledningen skal være fair – alt som kan analyseres vil før eller senere bli det. Dette er et vanlig 
begrep fra informatikk – mye brukt om prosesser. Jeg går ut fra at dere ikke har noe problem med 
det. 



Vi har gitt utsagn U i første ordens logikk og konstruerer en fair utledning   U(F) over F. Som før har vi 
to deler. 

Analysedel:  F falsifiserbar  ⇒ U(F)  har en åpen grein 
Som før forplanter falsifikasjoner oppover – fra konklusjon til minst en av premissene. Vi får plukket 
ut en grein i utledningen der samtlige sekventer blir falsifisert. Denne greinen inneholder ikke noe 
aksiom og vil derfor være åpen. 

Syntesedel: U(F)  har en åpen grein  ⇒  F falsifiserbar   
Anta at U(F) har en åpen grein. Da lager vi en tolkning fra denne greinen. Universet er samtlige 
termer som forekommer i greinen. Funksjoner tolkes på opplagt måte. Et atomært utsagn er sant om 
det forekommer i en antesedent i greinen, det er usant om det forekommer i en suksedent. Så vises 
ved induksjon over oppbygningen av utsagn at samtlige utsagn i antesedenter i greinen blir sanne, 
mens de i suksedenten blir usanne. 

Kompletthet – første ordens logikk 
Anta F er gyldig. Da kan ikke U(F) være åpen. Følgelig vil enhver grein inneholde et aksiom og vi får 
et bevis for F. 

Anta at vi har et bevis for F. Vi kan utvide beviset til en fair utledning U(F). Vi kan ikke ha F 
falsifiserbar. Da ville utledningen ha en åpen grein, men enhver grein inneholder et aksiom. Og F er 
gyldig. 

Første ordens logikk med likhet 
Eneste forskjell er at vi ikke regner med term modellen, men bruker at = gir en ekvivalensrelasjon 
mellom termene. Universet er ekvivalensklassene av termer. 

Flersortig logikk 
Akkurat som vanlig første ordens logikk, bortsett fra at vi har mange universer – en for hver sort. 

 

 

 

 


	Utsagnslogikk
	Analysedel:  F falsifiserbar  ( U(F)  er åpen
	Syntesedel: U(F)  er åpen  (  F falsifiserbar
	Kompletthet – utsagnslogikk
	Første ordens logikk
	Analysedel:  F falsifiserbar  ( U(F)  har en åpen grein
	Syntesedel: U(F)  har en åpen grein  (  F falsifiserbar
	Kompletthet – første ordens logikk
	Første ordens logikk med likhet
	Flersortig logikk

