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LOGIK
Logik er studiet af gyldige slutninger



1. Hvis jeg kan lønforhandle, så får jeg bedre vilkår på min 
arbejdsplads.

2.  Jeg kan lønforhandle.

Derfor: Jeg får bedre vilkår på min arbejdsplads.

Er slutningen gyldig?



1. Hvis jeg kan lønforhandle, så får jeg bedre vilkår på min 
arbejdsplads.

2.  Jeg får bedre vilkår på min arbejdsplads.

Derfor: Jeg kan lønforhandle.

Er slutningen gyldig?



1. Hvis der er noget om, at der er begået grundlovsbrud, så 
går regeringen af

2.  Regeringen går af.

Derfor: Der er begået grundlovsbrud.

Er slutningen gyldig?





En definition består af definiendum (hvad, der skal defineres) og definiens
(hvad der definerer) således, at definiens udgør nødvendige og tilstrækkelige
betingelser for definiendum.

D E F I N I T I O N



Et argument består af præmisser og konklusion på en sådan måde, at
konklusionen følger af præmisserne.

Hvad er nøglebegrebet her?

D E F I N I T I O N



Et argument er gyldigt hvis det er umuligt, at præmisserne er sande, men
konklusionen falsk.

Hvad er nøglebegrebene her?

D E F I N I T I O N



Betragt udsagnene:

Enten så regner det, eller også regner det ikke

Det regner og regner ikke
Alt er relativt

Det regner

Jeg føler ikke du forstår mig

Sandt, falsk eller hvem ved?



Whatcha’ sellin´?
1. Vort mål er at yde rådgivning på højeste 

faglige og etiske niveau tilpasset klientens 
situation og behov. Vi vil være tilgængelige, 
når vore klienter har brug for rådgivning

2. Det gør os i stand til at levere løsninger, der er 
brugbare, handlingsorienterede og 
værdiskabende for klienten – også på længere 
sigt

3. Vi stræber efter at levere banebrydende 
rådgivning med klienten i fokus og bygger 
vores organisation på et fundament af 
ordentlighed, engagement, kvalitet og respekt



Et udsagns mening er givet ved dets sandhedsbetingelser



1. Jeg ved, at Corona stammer fra et laboratorium i Wuhan.

2. Jeg er sikker på, at Corona stammer fra et laboratorium i Wuhan.

3. Jeg tror, at Corona stammer fra et laboratorium i Wuhan.

4. Det foresvæver mig, at Corona stammer fra et laboratorium i Wuhan.

5. Jeg føler, at Corona stammer fra et laboratorium i Wuhan

”Corona stammer fra et laboratorium i Wuhan.”

Sandt eller falsk



Propositional sandhed vs narrativ sandhed



SOCIALE AKTIVER MED HØJ SOCIAL

TRANSMISSIONSKRAFT

1. VREDE / INDIGNATION

2. ANGST

3. FASCINATION / ÆREFRYGT

4. …



BEST ➔ WORST





Social Currency (social kapital): Historien skal få folk, der kender til den
eller deler den, til at virke vigtige, med på vognen og hermed få 
social status, anseelse eller respekt

Triggers (association): Historien skal få os til at forstærke associationer,
som når ordet ‘leverpostej’ får os til at tænke på ‘rødbeder’, ‘ristede løg’
eller ‘bacon’.

Emotion (følelse): Historien skal vække følelser, uanset om disse følelser
er positive eller negative.

Public (almen interesse): Historien skal have interesse i den brede
offentlighed og knytte sig til fælles viden.

Practical Value (praktisk værdi): Historien skal have en umiddelbar
praktisk værdi i forhold til for eksempel at købe, danse, spise eller 
gå i byen.

Stories (fortælling): Historien skal være en god fortælling, let gengivelig
og med en simpel dramaturgisk udvikling.

STEPPS
(Berger 2013)



ZONE	1		
	
Sandt	udsagn		

	 Verificerede	
kendsgerninger	

	
ZONE	2	
	
Forvanskede	
udsagn	
	

	 Ramme	
(spidsvinkling),	
undladelse,	
kendsgerninger	i	
udvalg	

Udokumenterede	
udsagn	

	 Rygter	(måske	sande,	
måske	falske)	

	
ZONE	3	
	
Løgn	
	

	 Falsk	udsagn	
intenderet,	i	modstrid	
med	
kendsgerningsforhold	

Bullshit	 	 Afledning,	opløsning	
af	skellet	ml.	sand	og	
falsk		

Fake	news		 	 Bullshit	eller	løgn,	der	
simulerer	journalistik	
og	således	
sandfærdighed	

	













“Jeg mener ikke, at der er nogen skurk i det her spørgsmål omkring mink og vil sådan set også
gerne diskutere, om der er tale om en skandale” – Mette Frederiksen, 24.08.2022



... i en informationsrig verden betyder rigdommen af information knapheden af noget andet: En knaphed af 
hvad det end er information forbruger. Hvad information forbruger er oplagt: Den forbruger modtagernes 
opmærksomhed..

Nobelpristager i økonomi Herbert Simon, 1971

Herbert Simon: Opmærksomhed er en værdifuld som resurse for den, som tager opmærksomhed







Social Proof



Social psychology on speed

”Social proof”
- Bystander effects
- Bandwagon-effects
- Informational cascades
- Polarization
- Echo chambers
- Bias
- Framing
- Spiral of Silence
- …









(Dis)Information: Fake it! Leak it! Spread it!

The global risk of massive digital misinformation sits at the centre of a constellation of technological and geopolitical
risks ranging from terrorism to cyber attacks and the failure of global governance.

MSC 2017 | Munich Security Council Report

WEF 2013-2012 | Annual Report 




