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Eksamen i Ret og politik 
 

1. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst, hvorfor naturtilstanden i Hobbes’ politiske filosofi er en krigstil-
stand?  

a) Mennesket er generelt ufornuftigt. 

b) Mennesket er generelt uden indsigt i moral og politik. 

c) Mennesket er drevet af et ønske om magt. 

d) Mennesket er af natur empatisk. 

2. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst Hobbes’ syn på staten? 

a) Staten er en gudsgivet institution, der styres af Guds love. 

b) Staten er en kunstig institution, der kan oprettes ved en pagt mellem frivillige individer. 

c) Staten er en naturlig institution, idet mennesket af natur etablerer regelstyrede fællesskaber. 

d) Staten er en naturlig institution, hvis legitimitet hviler på, at alle statens love er udtryk for almenviljen. 

3. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst Ciceros opfattelse af naturretten? 

a) Naturretten er uafhængig af statens positive love, retfærdig og som sådan udtryk for den højeste fornuft.  

b) Naturretten er en menneskelig konvention, hvis indhold er afhængigt af den konkrete jurisdiktion. 
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c) Naturretten beskriver de procedurer, en demokratisk debat skal respektere, hvis retten skal have legiti-
 mitet. 

d) Naturretten foreskriver, at retten bør være udtryk for suverænens vilje. 

4. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst forholdet mellem de klassiske naturretsteorier og politik? 

a) De klassiske naturretsteorier indrømmer megen plads til demokratiske diskussioner, idet retten ikke er 
 noget på forhånd givet. 

b) De klassiske naturretsteorier beskriver kun de formkrav, den politiske diskussion skal opfylde, men har 
 intet bud på det substantielle indhold. 

c) De klassiske naturretsteorier indrømmer relativt lidt plads til politik, idet rettens indhold i høj grad 
 allerede er givet. 

d) De klassiske naturretsteorier argumenterer for, at ret er lig magt, hvorfor ret og politik er ét. 

5. Hvem argumenterede for, at man ikke kan slutte fra en beskrivelse af menneskets natur til eksistensen af 
rettigheder, idet det implicerer at slutte fra ’er’ til ’bør’? 

a)  David Hume. 

b) John Locke. 

c) Thomas Hobbes. 

d) Marcus Cicero. 

6. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst Robert Nozicks syn på idéen om individets rettigheder? 

a) Der eksisterer ingen naturlige rettigheder, men hvis det forøger den samlede lykke i samfundet, bør vi 
 gennem lovgivning give alle individer visse fundamentale rettigheder. 

b) Individet har naturlige rettigheder, idet de er givet af Gud. 

c) Fællesskabet bør altid gå forud for individet, hvorfor individet ikke kan håndhæve sine rettigheder på 
 bekostning af fællesskabets værdier. 

d) Individet har en række negative rettigheder, herunder særligt rettigheder til liv, frihed og ejendom. 

7. Benjamin Constant beskriver, hvordan man i et liberalt demokrati står over for det valg at skulle prioritere 
enten den kollektive eller den private autonomi på bekostning af den anden. Hvordan ville Constant beskrive 
prioriteringen af de to former for autonomi i J.J. Rousseaus politiske filosofi? 

a) Rousseau sætter altid individets rettigheder over flertallets vilje, hvorfor han prioriterer den private 
 autonomi over den kollektive autonomi. 

b) Rousseau er en absolut demokrat, der sætter den kollektive almenvilje over beskyttelsen af den private 
 autonomi. 

c) Rousseau er tilhænger af et forfatningsdemokrati, der begrænser flertallets vilje, hvorfor han prioriterer 
 den private autonomi over den kollektive autonomi. 

d) Rousseau er tilhænger af et konstitutionelt monarki, der prioriterer den private autonomi over den kollek-
tive autonomi.  
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8. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst Platons syn på demokratiet? 

a) Demokratiet er en dårlig styreform, idet det kræver en særlig ekspertise at styre en stat, og denne 
 ekspertise besidder kun få og ikke befolkningen i sin helhed. 

b) Demokratiet er en udmærket styreform, idet demokratiet har gode karakterskabende virkninger. 

c) Demokratiet er en udmærket styreform, idet demokratiske diskussioner fremmer kvaliteten af statens 
 love. 

d) Demokratiet er den eneste legitime styreform, idet kun demokratiet respekterer individers lighed. 

9. Hvordan stiller Jürgen Habermas sig til Benjamin Constants valg mellem kollektiv og privat autonomi? 

a) Habermas er først og fremmest demokrat, og han prioriterer derfor den kollektive autonomi over den 
 private. 

b) Habermas argumenterer for, at vi bør prioritere den private autonomi over den kollektive, idet vi ville 
 vælge en sådan prioritering i den oprindelige position bag uvidenhedens slør. 

c) Habermas argumenterer for, at de to former for autonomi gensidigt forudsætter hinanden og derfor er 
 internt forbundne snarere end hinandens modsætninger. 

d) Habermas er først og fremmest liberal, og han prioriterer derfor den private autonomi over den kollek-
 tive. 

10. Hvad er det Ronald Dworkin beskriver som ’demokratiets essens’? 

a) Respekten for majoritetens vilje. 

b) Beskyttelsen af borgernes lighed. 

11. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst Antonin Scalias holdning til højesterets afgørelse i sagen om Den 
hellige treenigheds kirke? 

a) Scalia bifalder dommen, idet det er dommerens opgave at omskrive tåbelige love. 

b) Scalia bifalder ikke dommen, idet den ikke er tro mod den relevante lovtekst. 

c) Scalia bifalder dommen, idet den realiserer lovgivers intention. 

d) Scalia bifalder ikke dommen, idet den ikke ledte til et ønskværdigt resultat. 

12. Hvem har skrevet følgende udsagn: "Den ledende idé er snarere, at retfærdighedsprincipperne for samfundets 
grundlæggende struktur er genstanden for den oprindelige aftale. Det er de principper, som frie og rationelle 
personer, der interesserer sig for deres egne interesser, ville acceptere i en startposition karakteriseret ved 
lighed"? 

a) Michael Walzer. 

b) John Rawls. 

c) Thomas Hobbes. 

d) Robert Nozick. 
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13. Under hvilken metaetisk position falder Jeremy Benthams utilitarisme? 

a) Det er en form for metaetisk relativisme, idet det ikke er muligt at opstille en universel målestok for 
 menneskets forskellige præferencer. 

b) Det er en form for metaetisk nihilisme, idet moralske udsagn er uden sandhedsværdi. 

c) Det er form for metaetisk objektivisme, idet samfundets samlede lykke er en objektiv målestok for 
 retfærdighed. 

d) Det er en form for metaetisk relativisme, idet forskellige kulturer har forskellige idéer om, hvad det 
 lykkelige liv indeholder. 

14. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst indholdet af Platons filosofi? 

a) Platons filosofi indskriver sig i en liberal tradition, der hylder individets rettigheder og en begrænset stat. 

b) Platons filosofi indskriver sig i en marxistisk tradition, der argumenterer for, at den private ejendomsret 
 udgør den største hindring for et mere egalitært samfund. 

c) Platons filosofi indskriver sig i en demokratisk tradition, der argumenterer for, at det demokratiske sam-
 fund er det mest retfærdige samfund. 

d) Platons filosofi indskriver sig i en totalitær tradition, hvor alle samfundets sfærer er underlagt staten, 
 således at vejen til den ideelle stat er fornuftig planlægning og opdragelse. 

15. Hvilken af følgende teorier hævder, at mennesket har nogle ubetingede pligter til at handle på bestemte 
måder? 

a) Deontologiske teorier. 

b) Konsekvensteorier. 

c) Utilitarismen. 

d) Nytteetikken. 

16. Hvem har skrevet følgende: ”Blandt de væsentlige træk ved denne situation er, at ingen kender deres plads i 
samfundet, deres klasseposition eller sociale status; der er heller ingen, der kender deres lod i fordelingen af 
naturlige fordele og evner, intelligens, styrke og lignende. Jeg vil endda gå ud fra, at parterne ikke kender 
deres opfattelse af det gode eller deres psykologiske tilbøjeligheder”? 

a) John Rawls. 

b) John Locke. 

c) Thomas Hobbes. 

d) David Hume. 

17. John Rawls beskriver sin politiske filosofi som et forsøg på at forene og prioritere værdierne frihed og lighed, 
hvilket slutteligt viser sig i Rawls’ to retfærdighedsprincipper. Hvordan forholder Robert Nozick sig til denne 
prioritering mellem frihed og lighed? 

a) Nozick argumenterer for, at et retfærdigt samfund må indeholde en egalitær komponent, hvorfor han 
 prioriterer lighed på bekostning af frihed. 
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b) Nozick argumenterer for, at et retfærdigt samfund må bygge på slutstatsprincipper, der prioriterer lighed 
over frihed. 

c) Nozick argumenterer for en ren procedural retfærdighedsopfattelse, der bygger på individets ret til indi-
 viduel frihed. 

d) Nozick argumenterer for, at den private ejendomsret underminerer den materielle lighed, der bør herske
 mellem samfundets borgere. 

18. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst, hvordan juristers forhold til konflikter ifølge Nils Christie adskiller 
sig fra behandlingspersonalets forhold til konflikter? 

a) Der er grundlæggende ingen forskel mellem de to grupper, idet de begge ønsker at omforme sager fra 
 konflikter til ikke-konflikter, således at der ikke er nogen vindere og tabere i den enkelte sag.  

b) Jurister ønsker i modsætning til behandlere ikke at lægge skjul på konfliktperspektivet i sagerne, idet 
 domstolene vil udpege en vinder og en taber i sagen. 

c) Der er grundlæggende ingen forskel mellem de to grupper, idet de begge ønsker at bevare konflikt-    
 elementet i sagerne. 

d) Hvor behandlere ønsker at bevare konfliktelementet i sagerne, således at borgerne bevarer ejerskab 
 over dem, ønsker jurister at reducere konfliktelementet, hvormed de stjæler konflikterne fra borgerne.  

19. Hvordan forholder en negativ gengældelsesteori sig til forholdet mellem skyld og straf? 

a) Teorien hævder, at skyld er en tilstrækkelig betingelse for at straffe. 

b) Teorien hævder, at skyld hverken er en nødvendig eller tilstrækkelig betingelse for at straffe. 

c) Teorien hævder, at skyld er en nødvendig og tilstrækkelig betingelse for at straffe. 

d) Teorien hævder, at skyld er en nødvendig betingelse for at straffe. 

20. Hvad er det for et simpelt princip J.S. Mill ønsker at forsvare i essayet On Liberty? 

a) Nytteprincippet. 

b) Paternalismen. 

c) Krænkelsesprincippet. 

d) Skadesprincippet. 

21. Hvilken form for krænkelser udgør anstød mod moralske, religiøse eller patriotiske følelser? 

a) Det er umiddelbare krænkelser. 

b) Det er medierede krænkelser. 

22. Hvis A mindsker B’s velfærdsinteresser og krænker B’s ret til beskyttelse af disse interesser, udgør denne 
handling så ifølge Feinberg en tilstrækkelig betingelse for kriminalisering af A’s handling? 

a) Ja, handlinger, der skader andre, bør altid kriminaliseres. 
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b) Nej, men hvis disse betingelser er opfyldt, har vi en god grund til at kriminalisere A’s handling. 

c) Nej, det er en nødvendig betingelse, at A’s ultimative interesser er krænket. 

d) Ja, handlinger, der krænker andres moralske rettigheder, bør altid kriminaliseres. 

23. Hvordan løser Feinberg det problem, at vi tilsyneladende kan lide skade efter vores død ved eksempelvis 
bagvaskelse, skønt vi er ophørt med at eksistere som levende subjekter? 

a) Han argumenterer for, at idet sådanne handlinger som bagvaskelse er dybt umoralske, har vi en god 
 grund til at gøre disse handlinger strafbare. 

b) Han argumenterer for, at idet vi har en interesse i den objektive opfyldelse af vore interesser, der er 
uafhængig af et levende subjekt, kan vi forklare, hvorfor vi har en god grund til også at kriminalisere       
 sådanne handlinger.  

c) Han argumenterer for, at idet vi har en interesse i den subjektive tilfredsstillelse af vore interesser, har vi 
også en god grund til at kriminalisere sådanne handlinger.  

d) Han argumenterer for, at det er umuligt at lide skade efter døden, idet der ikke længere eksisterer et 
 subjekt, som bærer interesser, der kan mindskes.  

24. Hvis hovedparten af den danske befolkning mener, at homoseksuelle par bør have ret til at kunne adoptere 
på lige fod med heteroseksuelle par, vil det så ifølge Patrick Devlin lede til samfundets disintegration, hvis 
lovgiver tildeler homoseksuelle denne ret? 

a) Nej, hvis retten til homoseksuel adoption er en del af samfundets positive moral, vil det ikke føre til 
 social disintegration at give homoseksuelle en sådan ret. 

b) Ja, for uagtet indholdet af samfundets positive moral tilsiger den kritiske moral, at homoseksualitet er 
 umoralsk, hvorfor det vil lede til social disintegration at tildele homoseksuelle en sådan ret. 

c) Nej, for frivillige private handlinger mellem myndige kan aldrig lede til social disintegration. 

d) Ja, for en rigtig familie består altid af et heteroseksuelt par og ikke et homoseksuelt par. 

25. For hvilke grupper gælder J.S. Mills skadesprincip ikke? 

a) Det gælder ikke for børn, umyndige og underudviklede samfund. 

b) Det gælder ikke for kvinder og børn. 

c) Det gælder ikke for ejendomsbesiddere. 

d) Det gælder ikke for religiøse repræsentanter. 

26. Hvilket af følgende to begreber – trusselsbillede eller magtbalance – er ifølge Alexander Wendt afgørende for, 
hvordan stater vil opføre sig? 

a) Trusselsbillede. 

b) Magtbalance. 

27. Hobbes påstod, at ’den enes grusomhed er den andens retfærdighed’. Hvilken form for metaetisk position 
giver udsagnet udtryk for? 
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a) Objektivisme. 

b) Relativisme. 

28. Hvad indebærer det at se den internationale ret som et epifænomen? 

a) Det indebærer, at den internationale ret slet ikke eksisterer. 

b) Det indebærer, at retten spiller en ringe rolle, hvis man vil forudsige staters fremtidige ageren. 

c) Det indebærer, at retten i sig selv kan motivere stater til en bestemt udenrigspolitik. 

d) Det indebærer, at retten er det mest centrale og relevante fænomen, hvis man vil forudsige staters 
 fremtidige ageren. 

29. Hvorfor udgør de såkaldte velvillige absolutismer ikke velordnede folk i Rawls’ The Law of Peoples?  

a) De er uden demokratiske institutioner, der kan udfinde en kollektiv vilje, hvorfor de ikke udgør et folk.  

b) De har ikke nok naturlige og økonomiske ressourcer til i det mindste at etablere anstændige institutioner. 

c) De respekterer ikke de liberale principper for omfordeling af samfundets goder. 

d) De forsøger at invadere andre lande.  

30. I sin bog After Virtue forsvarer MacIntyre en særlig metaetisk teori om moralens natur. Hvilken af følgende 
filosoffer ville være enig i denne teori? 

a) Robert Nozick. 

b) Jeremy Bentham. 

c) John Rawls. 

d) Michael Walzer. 

31. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst Thomas Pogges syn på global fattigdom?  

a) Det giver ikke mening at tale om global fattigdom, idet det er de enkelte nationalstater, der er ansvarlige 
 for deres borgeres fattigdom. 

b) Den globale fattigdom er primært resultatet af naturkatastrofer, hvorfor det er meningsløst at holde 
 nogen ansvarlig for den globale fattigdom. 

c) Den globale fattigdom skyldes, at de fattige lande styres af uduelige og korrupte ledere, der er uden 
 demokratisk mandat.  

d) Den globale fattigdom er i høj grad resultatet af en række globale institutioner, der på forskellig vis 
 skader fattige landes borgere og hindrer dem i at udvikle sig. 

32. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst forskellen på et globalt differensprincip uden mål og så den 
bistandspligt, Rawls forsvarer? 

a) Bistandspligten kræver kontinuerlig omfordeling af ressourcer mellem lande, så længe det ene lands 
 velstand er større end det andet lands, mens det globale differensprincip ikke vil stille et sådant krav. 
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b) Det globale differensprincip kræver kontinuerlig omfordeling af ressourcer mellem lande, så længe det 
 ene lands velstand er større end det andet lands, mens bistandspligten ikke vil stille et sådant krav. 

c) Det globale differensprincip er blot et overgangsprincip, men bistandspligten gælder, så længe der er 
 ulighed i verden. 

d) Det globale differensprincip ophører, når et bebyrdet land bliver velordnet, mens bistandspligten aldrig 
 ophører. 

33. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst Michael Walzers syn på fordelingsretfærdighed? 

a) Vi finder de retfærdige principper for fordelingsretfærdighed ved at sætte os bag uvidenhedens slør og så 
 vælge det samfund, der vil give os flest sociale primærgoder. 

b) Vi får en større forståelse for fordelingsretfærdighed ved at afdække den sociale forståelse af goderne 
 snarere end ved at fokusere på principper. 

c) Den private ejendomsret er den største hindring for en mere ligelig fordeling af samfundets goder. 

d) Walzer forsvarer et rent proceduralt syn på fordelingsretfærdighed, hvor retfærdighed er et spørgsmål 
 om at respektere rettigheder snarere end en bestemt substantiel fordeling af goder.   

34. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst Dworkins fortolkningsideal ’ret som integritet’? 

a) Den gode fortolkning er ordlydsfortolkning, hvor dommere direkte aflæser, hvad der rent faktisk står i 
 loven. 

b) Den gode fortolkning er den, der realiserer de bedst mulige økonomiske konsekvenser. 

c) Den gode fortolkning er den, der i videst muligt omfang får retten til at tale med én stemme, således at 
 ens sager bliver behandlet ens. 

d) Den gode fortolkning er den, der følger af dommerens subjektive opfattelse af moral og politik. 

35.  Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst Jeremy Benthams syn på menneskets natur? 

a) Mennesket er et væsen, der er drevet af altruistiske motiver. 

b) Mennesket er et væsen, der søger at fremme sin egen nydelse og undgå smerte. 

c) Mennesket er et væsen, der søger at fremme smerte hos andre. 

d) Mennesket er et væsen, der søger at opfylde sine ubetingede pligter. 

36. Hvordan lyder det princip for fordelingsretfærdighed, som Marx forsvarer? 

a) Samfundets goder skal fordeles således, at fordelingen kun er til de svagest stilledes fordel. 

b) Samfundets goder skal fordeles således, at fordelingen fremmer lykken for flest mulige. 

c) Fordelingen af goderne spiller ingen rolle, så længe individets rettigheder respekteres. 

d) Samfundets goder skal fordeles således, at enhver yder efter evne og modtager efter behov. 

37. Hvilken filosof sidestiller umoralske handlinger med statsfjendtlig virksomhed? 
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a) John Rawls. 

b) Michael Walzer. 

c) Karl Marx. 

d) Patrick Devlin. 

38. Hvorfor fortjener skyldige kriminelle ifølge Jeffrie Murphy at blive straffet? 

a) De har taget sig en unfair fordel, hvor resten af befolkningen har måttet udvise selvbeherskelse. 

b) Straf af skyldige kriminelle er det passende emotionelle svar på forbrydelser. 

c) Straf af skyldige kriminelle bidrager til at mindske den samlede kriminalitet i samfundet og leder således 
 til gode konsekvenser. 

d) Straf af skyldige kriminelle kan slet ikke retfærdiggøres. 

39. Hvis man ønsker at forbyde eutanasi under henvisning til, at en lovliggørelse af muligheden for eutanasi vil 
forøge sandsynligheden for, at syge individer tvinges til at bede om aktiv dødshjælp, hvilket kriminaliserings-
princip appellerer man da til? 

a) Retlig paternalisme.  

b) Retlig moralisme. 

c) Skadesprincippet. 

d) Krænkelsesprincippet. 

40. Hvilken af følgende politiske ideologier sætter maksimen volenti non fit injuria særligt højt? 

a) Liberalismen. 

b) Marxismen. 

c) Socialismen. 

d) Kommunitarismen. 

41. Er følgende argument gyldigt eller ugyldigt, og hvad er navnet på argumentets logiske form?: 1) Hvis den 
globale opvarmning fortsætter, så smelter indlandsisen. 2) Den globale opvarmning fortsætter. K) Derfor 
smelter indlandsisen.  

a) Gyldigt – Modus tollens. 

b) Ugyldigt – At hævde følgen. 

c) Gyldigt – Modus ponens. 

d) Ugyldigt – At benægte grunden. 
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42. Er følgende argument gyldigt eller ugyldigt, og hvad er navnet på argumentets logiske form?: 1) Hvis Venstre 
vinder valget, så taber Socialdemokraterne. 2) Socialdemokraterne taber ikke valget. K) Derfor vinder Ven-
stre ikke valget. 

a) Gyldigt – Modus ponens. 

b) Gyldigt – Modus tollens. 

c) Ugyldigt – At hævde følgen. 

d) Ugyldigt – At benægte grunden. 

43. Er følgende argument gyldigt eller ugyldigt, og hvad er navnet på argumentets logiske form?: 1) Man kan 
være god eller dårlig til at løse logikopgaver. 2) Hjalte er ikke dårlig til at løse logikopgaver. K) Altså er han 
god til at løse logikopgaver. 

a) Ugyldigt – At hævde følgen. 

b) Gyldigt – Modus ponens. 

c) Gyldigt – Modus tollens. 

d) Ugyldigt – At benægte grunden. 

44. Hvilken fejlslutning begår følgende argument?: ’Jeg dumpede min eksamen, fordi jeg ikke havde fået min 
lykkeamulet med mig’. 

a) Ad hominem. 

b) Falsk årsag. 

c) Komposition. 

d) Division. 

45. Hvilken fejlslutning begår følgende argument?: ’Hvordan kan du mene, at det principielt er forkert at slå dyr 
ihjel og spise dem? Jeg kan da se, at du selv har en læderjakke på’. 

a) Ad hominem. 

b) Komposition. 

c) Cirkulær argumentation. 

d) Falsk årsag. 

46. Hvilken fejlslutning begår følgende argument?: ’Mener du virkelig, at folkekirken skal nedlægges? Jeg er 
sikker på, at både Hitler og Stalin ville have været enige med dig’. 

a) Division. 

b) Komposition. 

c) Ad hominem. 
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d) Falsk årsag. 

47. Er følgende argument gyldigt eller ugyldigt?: ’1) Alle, som ikke er rene idioter, kan se, at Elias lyver. 2) Nogle 
mennesker i dette lokale kan ikke se, at Elias lyver. K) Altså må der være nogle i dette lokale, der er idioter. 

a) Gyldigt. 

b) Ugyldigt. 

48. Er følgende argument gyldigt eller ugyldigt?: ’1) Alle marsmænd er usynlige. 2) Der er ingen, der har set en 
marsmand. K) Derfor har der været marsmænd på Jorden’. 

a) Gyldigt. 

b) Ugyldigt. 

49. Hvilken fejlslutning begår følgende argument?: ’Hvis det ikke var ulovligt at gå over for rødt i fodgængerfel-
ter, så ville det ikke være forbudt ved lov’. 

a) Irrelevant autoritet. 

b) Cirkulær argumentation. 

c) Ad hominem. 

d) Falsk årsag. 

50. Hvilken fejlslutning begår følgende argument?: ’Folk, der ryger, kan da ikke gå rundt og belære andre om, 
hvor farligt det er at ryge’. 

a) Komposition. 

b) Falsk årsag. 

c) Ad hominem. 

d) Cirkulær argumentation. 

51. Er følgende argument gyldigt eller ugyldigt?: ’1) En person er berømt, hvis og kun hvis alle har hørt om 
vedkommende. K) Derfor må alle berømte personer have hørt om hinanden. 

a) Gyldigt. 

b) Ugyldigt. 

52. Er følgende argument gyldigt eller ugyldigt?: ’1) Man kan ikke både blæse og have mel i munden. 2) Johan 
har ikke mel i munden. K) Derfor kan han ikke blæse’. 

a) Gyldigt. 

b) Ugyldigt. 

53. Er følgende argument gyldigt eller ugyldigt, og hvad er navnet på argumentets logiske form?: 1) Ingen 
mennesker kan både lide at høre heavy metal og musik fra Dansktoppen. 2) Celina kan lide heavy metal. K) 
Derfor kan hun ikke lide at høre musik fra Dansktoppen. 
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a) Gyldigt - Modus ponens. 

b) Gyldigt - Modus tollens. 

c) Ugyldigt - At hævde følgen. 

d) Ugyldigt - At benægte grunden. 

54. Er følgende argument gyldigt eller ugyldigt, og hvad er navnet på argumentets logiske form?: ’1) Hvis jeg er 
en øksemorder, så kan jeg bruge en økse. 2) Jeg kan ikke bruge en økse. K) Derfor er jeg ikke en øksemor-
der. 

a) Ugyldigt - At benægte grunden. 

b) Ugyldigt - At hævde følgen. 

c) Gyldigt - Modus tollens.  

d) Gyldigt - Modus ponens. 


