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Del E

Kravet för att klara denna del är 8 poäng av 12.

1. Betrakta följande semantiska sekvent: 4

p→ r, q → ¬r |= ¬p→ q

Presentera en motvaluering som visar att sekventen inte gäller. Hur många motvalueringar finns det?
Motivera ditt svar (inte nödvändigtvis med sanningsvärdestabell).

Lösning.

Motvaluering: {p : F, q : F, r : F}.

En motvaluering m̊aste göra sekventens vänsterled sann och sekventens högerled falsk. För att högerledet
ska vara falskt m̊aste b̊ade p och q vara falska. I detta fall blir ocks̊a vänsterledet sant oavsett san-
ningsvärdet p̊a r. Vi har därför exakt 2 motvalueringar: {p : F, q : F, r : F} och {p : F, q : F, r : T}.

2. Betrakta följande resonemang i naturligt spr̊ak: 8

Anna har l̊angt h̊ar. S̊a om du ser n̊agon som är kortklippt s̊a är det inte Anna.

och definitionerna:

L(x) : x har l̊angt h̊ar
a : Anna

(a) Formalisera resonemanget i form av en predikatlogisk sekvent.

Lösning.
L(a) ` ∀x (¬L(x) → ¬(x = a))

(b) Presentera ett bevis i naturlig deduktion till sekventen. Rita tydligt alla boxar för att visa
räckvidden för alla antaganden och nya variabler i beviset.

Lösning.

1 L(a) premiss
2 x0

¬L(x0) antagande

x0 = a antagande
¬L(a) =e 4, 3
⊥ ¬e 1, 5
¬(x0 = a) ¬i 4-6
¬L(x0) → ¬(x0 = a) →i 3-7
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9 ∀x(¬L(x) → ¬(x = a)) ∀x i 2-8



Del C

För betyg C m̊aste du ha klarat del E och f̊att 8 poäng av 12 p̊a den här delen.

1. Betrakta följande semantiska sekvent: 6

∃x ∀y P (x, y) |= ∀y ∃x P (x, y)

Avgör om sekventen gäller eller inte genom att hänvisa till predikatlogikens formella semantik.

Lösning.

Sekventen gäller. L̊at M vara en modell där ∃x ∀y P (x, y) är sant, dvs M |=l ∃x ∀y P (x, y) för en
godtycklig omgivning l. D̊a m̊aste det finnas ett objekt a i universumet A som är relaterat till alla
objekt genom relationen PM, dvs 〈a, y〉 ∈ PM, för alla y ∈ A. Eftersom s̊a är fallet finns ju för varje
objekt y ∈ A n̊agot objekt som är relaterat till y, nämligen just objektet a, och därmed gäller även
M |=l ∀y ∃x P (x, y). Därmed har vi visat att formeln i sekventens högerled är sann i alla modeller
som gör sekventens vänsterled sann.

2. Betrakta bevissystemet som vi f̊ar om vi lägger till följande regel till v̊ara vanliga regler i Naturlig 6
Deduktion:

φ ψ → φ

ψ

Avgör huruvida detta bevissystem är sunt, och ge ett övertygande argument för din st̊andpunkt!

Lösning.

Bevissystemet blir inte sunt, eftersom den nya regeln inte är sund: om premisserna är sanna, behöver
inte slutsatsen vara nödvändigtvis sann. T.ex. om φ och ψ är satslogiska formlerna p och q, visas detta
av motvalueringen {p : T, q : F}.

Ett annat sätt att argumentera för osundheten är att hänvisa till en konkret ogiltig sekvent som kan
bevisas med nya bevissystemet. Den mest uppenbara sekventen är nog p, q → p ` q, med enkelt bevis
och med motvalueringen {p : T, q : F} som visar att sekventen inte gäller.


