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Allerede af forsideillustrationen på Moderne elementær logik ses det tydeligt, at denne bog mener 
det med logikken alvorligt. Her fanges øjet nemlig straks af en, for uindviede, uforståelig 
formalisering. Imidlertid efter 50 siders læsning indser man klart i lumen naturel, at det er den 
metalogiske formel for tilskrivning af bivalente sandhedsværdier til et givet udsagn – og man forstår 
også hvad dét betyder. 
Forståelsen og bemestringen af den formelle logik er denne bogs sigte, da der er tale om en 
grundbog i logik, som henvender sig bredt til universitetsstuderende fra forskellige 
grunduddannelser. I introduktionen startes der ”fra grunden” med at redegøre for logisk gyldighed 
og give den definition, som alle filosoffer bør have siddende på rygraden (umuligheden af 
præmissernes sandhed og en falsk konklusion).  
Resten af bogen er inddelt i to dele: den første omhandler den klassiske logik fra udsagnslogikken 
til første ordens prædikatlogik, hvor den anden del indrager andre logikker som aletisk, temporal og 
epistemisk logik. Det er klart den klassiske logik som vægten er lagt på, hvilket må siges at være en 
god disposition for en grundbog, da den klassiske logik kan være svær nok at lære uden inddragelse 
af ekstra modale operatorer.       
Som grundbog betragtet har Moderne elementær logik et højt informationsniveau. Der er ikke så 
meget udenomssnak (som vores nuværende grundbog af Graham Forbes jo som bekendt har en 
tendens til), men derimod er pladsen anvendt til præcise forklaringer, definitioner og - helt centralt 
– eksempler på logiske beviser og semantiske undersøgelser. Eksemplerne er illustrative og 
overskuelige, hvilket er afgørende for den centrale pædagogiske funktion, som de spiller.  
Imidlertid indeholder Moderne elementær logik andet og mere end introduktioner til bevis- og 
sandhedstilskrivnings procedurer – nemlig metateoretiske afsnit, som dykker dybere ned i logikkens 
problemstillinger, grundlag og paradokser. Her behandles emner som sundhed og fuldstændighed, 
logiske paradokser og Gödels ufuldstændighedssætninger og nogle af afsnittene må siges at 
overstige niveauet for en introducerede grundbog, hvilket betyder at der også er noget at hente for 
de hardcore. Dog er der problemstillinger, man som filosof, godt kunne tænke sig blev diskuteret. 
Her tænkes især på udsagnet om, at formallogikken er et udtryk for ”tænkningens grundlove”, som 
får lov at stå som et ubegrundet faktum. Jeg vil godt stille spørgsmålstegn ved om tænkningens 
grundlove kan indfanges ved formel analyse af gyldige logiske slutninger. Dette er dog en filosofisk 
diskussion, og bogens brede sigte taget i betragtning, har denne diskussion ikke noget at gøre med 
om bogen når sit mål – en tilgængelig introduktion til formal logikken.   
Alt i alt en solid og god grundbog, som endelig dækker behovet for en dansk introduktion til 
logikken, som ikke bliver lettilgængelig (dette må nok betragtes som en umulighed), men i hvert 
fald tilgængelig for grundfagsstuderende.  
 
 Moderne elementær logik, Vincent F. Hendricks og Stig Aldur Pedersen, Forlaget Høst & Søn, 2002, 386 sider, 300 kr. 
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