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Noter til Ashcraft kap. 11 – Beslutninger, vurderinger og Reasoning 

 
Formel logik og ræsonnement 
 

Syllogismer 
Eller kategoriel syllogisme er en 3 udsagns logisk form, hvor de to første angiver præmisser som 

antages at være sande og den tredje del konkluderer på de foregående præmisser. 

Målet med syllogistisk ræsonnement er at forstå hvordan forskellige præmisser kan kombineres til 

det udbytte at logisk sande konklusioner og til forståelse af hvilke kombinationer af præmisser leder 

til invalide eller forkerte konklusioner. 

 

Abstrakt syllogisme: 

 

Alle A’er er B’er 

Alle B’er er C’er 

Derfor er alle A’er C’er 

 

Indsætning er ord i syllogismen: 

 

Alle pudler er hunde 

Alle hunde er dyr 

Alle pudler er dyr 

 

Reglerne for syllogistisk ræsonnement er at de sande præmisser er adskilte fra validiteten af det 

syllogistiske argument: 

 

Fx 

Alle pudler er dyr 

Alle dyr er vilde 

Alle pudler er vilde  

 

Konklusionen følger altid præmisserne og derfor er syllogismen sand. Det er ikke afgørende om det 

afspejler virkeligheden.  

 

Anvende syllogismer i den virkelige verden 

Følger to steps proces: At bestemme hvor vidt syllogismen i sig selv er valid. 2 Hvis syllogismen er 

sand så bestemme hvor vidt præmisserne er empirisk sande (fx alle dyr er vilde: ikke sandt). 

 

Euler circles 
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Conditional reasoning: If P then Q 
Logisk ræsonnement som altid indeholder to dele, en betingelsesklausul, som et udsagn som 

udtrykker et forhold (If P then Q) efterfulgt af den anden del, bevis, som vedrører 

betingelsesklausulen.  

Betingelsesræsonnement er en logisk bestemmelse af hvor vidt beviset støtter, modbeviser eller er 

irrelevant for if-then forholdet.  

If er lig med antecedent (mulig årsag)og then er lig med konsekvens (mulig effekt af årsag). 

 

 

Evidens for konditionel ræsonnering 

Mennesker er generelt gode til modus ponens. 100 % korrekt iflg. undersøgelser. 

De øvrige giver udfordringer af 3 grunde: 

 

Form errors 

Når FP præsenteres for historie som har indbygget et konditionelt ræsonnement vil ca 60 % hvor FP 

rutinemæssigt drager både modus ponens og modus tollens samtidig, selvom en af dem logisk set 

ikke er mulig samtidig. 

En anden fejl kan være at FP får vendt konditionen om If Q then P af sig selv uden at dette gives i 

historien, hvormed svarene nødvendigvis må blive forkerte. = Illicit conversion. 

 

Search errors 

En anden kilde til fejl er at FP ikke søger efter evidens, men stoler på deres første indtryk af deres 

mentale model.  

En anden mulighed er at FP søger efter positiv evidens, Confirmation bias. FP søger ofte kun efter 

info som bekræfter en allerede foretaget konklusion eller en overbevisning vi allerede har på trods 

af logiske regler. FP overestimerer sandsynligheden for et bestemt outcome. 

Wason Card problem – Wason & Johnson-Laird, 1972 – Klassisk studie se tegning 2 

 

Hukommelsesrelaterede fejl 

Denne kategori af fejl er på grund af hukommelsens begrænsninger. 

Johnson-Laird foreslår at ved ræsonneringsopgaver udføres vi dem ikke ud fra formel logik men 

nærmere mentale modeller som er mentale repræsentationer af mening af de termer som anvendes 

i ræsonneringsproblemer. 

Når vi er nødt til at skabe ekstra modeller er loded på WM større hvormed de kan interfere med 

ræsonneringen. 

Når vi i en opgave initialt har accepteret en konklusion er vi tilbøjelige til at acceptere denne 

konklusion i senere opgaver uden stillingtagen til om den er logisk sand, hvilket kan give fejl. 

 

Hypotesetestning 

Konditionel ræsonnering, if then, minder meget om videnskabelig hypotesetestning og der er en 

stærk tendens til at fremhæve positiv evidens, Hvis teori A er sand, er data X at finde. Men her 

udelades den mulighed at fx teori B også kan føre til data X. 

 

Konklusion 

Menneskelig ræsonnering er ikke specielt logisk! Mennesker har ofte svært ved at søge efter negativ 

evidens, ses i syllogisme-, konditionel ræsonneringsopgaver og hypotesetestning. 

I stedet søger vi efter positiv evidens  conformation bias og er ofte påvirket positivt og negativt af 

semantisk viden. 
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Når vi indtager en nmere skeptisk attitde og opgaverne gøres mere konkrete har vi en større 

tilbøjelighed til at kunne løse dem korrekt. 

 

Beslutninger 
Beslutningstagning kan ses som en søgning efter evidens hvor den ultimative beslutning afhænger 

af kriterier eller regler for evaluering af evidensen.  

Følgende er relativt automatiserede. 

 

Beslutninger om fysiske forskelle 

Psykofysik (Fechtner): studiet af hvordan perceptuelle oplevelser adskiller sig fra den fysiske 

stimulation som opfattes. Psykologisk oplevelse af fysisk stimulation. 

Den subjektive oplevelse af en stimulis styrke er ikke identisk med den fysiske styrke. Den er en 

psykologisk dimension af styrke som former vores perceptions basis. 

Opfattet forandring afhænger kritisk af det initiale niveau. 

Just noticable difference (JND): Den nødvendige mængde forandring for at mennesker kan 

identificere forandringen. Webers lov. Som den fysiske stimulus bliver mere intens forøges JND, 

der skal mere til for at registrere forandringen. 

Psykologisk processering af en fysisk stimulus afspejler ikke korrekt den fysiske stimulus 

egenskaber. Distortion og forandringer kan tillægges af den menneskelige perceiver. 

Distance/diskriminality effect: 

Desto større afstand eller forskel mellem to sammenlignede stimuli desto hurtigere kan beslutningen 

træffes om at de er forskellige. 

 

Beslutninger om symbolsk forskel 

Sammenligning symbolsk er ikke mellem to fysiske stimuli men mellem mentaler symboler. 

Distance effekten holder dog stadig og hedder blot symbolic distance effect, vi vurderer forskelle 

mellem symboler hurtigere når de adskiller sig markant på en given symbolsk dimension, value. 

Her benytter vi os dog ikke af perceptuel viden men semantisk LTM og andre former for LTM. 

Semantic congruity effect 

En persons beslutning går hurtigere når dimension som vurderes matcher eller er kongruent med 

vores semantiske viden. 

Fx når vi bliver spurgt om den semantiske kongruente: Hvor højt er ballonen frem for den 

semantisk inkongruente Hvor lavt er ballonen. (Vi ved fra vores semantiske viden at balloner flyver 

op ad).  

Banks idealiserede kurver, s. 427. 

 

Number magnitude 

Største evidens for Banks kurver er foretaget ved tal magnitude.  

Snarc effect små tal venstre hånd, høje tal højre hånd. Embodied component of decisions.  

Tals psykologiske oplevelse er ikke linæer. Dere r psykologisk større forskel på 1 og 2 end 8 og 

9…. 

 

Decisions and reasoning under uncertainty 
 

Algoritmer og heuristikker – to tilgange til beslutningstagning og problemløsning 

 

Algoritme er en specifik regel eller løsningsprocedure, ofte detaljeret eller kompleks some r 

garanteret at tilføre den korrekte løsning hvis den anvendes korrekt, fx en formel. 
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Normative model. 

 

Heuristikker er en uformel metode eller guideline. Det er en strategi eller tilgang, der virker under 

nogle omstændigheder men ikke alle. Men den garanterer ikke at give det korrekte svar (som en 

formel vil gøre). Tommelfingerregel. 

Deskriptiv model. 

Hurtigere model. 

 

Heuristikker, biases og fallacies 

Kahneman & Tverky 
Mest prominente forskning inden for beslutningstagning og heuristikker, fik nobel pris. Forskning 

bliver anvendt inden for mange andre områder som fx økonomi, jura og medicin. 

Forskningen var optaget af hvordan menneskelig ræsonnering og beslutningstagninger finder sted. 

Deres forsøg fokuserede på et sæt af heuristikker og biases som synes at guide hverdags 

ræsonnement om usikre begivenheder. Et område nu kaldet adfærdsmæssig beslutningsforskning.  

Interessen var fokuseret på hvordan mennesker forudsiger sandsynligheden for fremtidige 

beslutninger, hvordan mennesker kategoriserer begivenheder samt hvordan forskellige biases og fejl 

i sådanne vurderinger kan forklares ud fra en forståelse af ræsonneringsprocessen. 

I deres forsøg vil en algoritme kunne indsættes og det korrekte svar findes, men i de fleste 

situationer benytter vi os sandsynlighedsræsonnering. De fandt at når vi er i simple situationer 

benytter vi os af algoritmer men i mere komplese situationer anvender vi heuristikker, hvilket jo 

udgør et paradoks. 

 

3 overordnede heuristiktyper i den traditionelle tilgang: 

 Heuristikkens repræsentativitet 

 Heuristikkers availibility 

 Simulation heuristikker 
 

Heuristikkers repræsentativitet 

Er en vurderingsregle hvori en estimering af sandsynligheden for en begivenhed bestemmes af et 

eller to træk: hvor similær hændelsen er i forhold til den gruppe af hændelser den stammer fra eller 

hvor vidt hændelsen synes similær til den proces den er produceret i.  

 

Tilfældige processer 

Fx når vi slår plat eller krone, som er en tilfældig proces, så vil vi vurdere kombinationer som ser 

mere tilfældige ud end dem der er virker systematiske. Dvs at en kombination som PPPKKK virker 

mere systematisk end PKKPPK på trods af at sandsynligheden for begge kombinationer er den 

samme.  

 

Forælderpopulationens repræsentativitet 

Kahneman & Twerky lavede et forsøg med en historie hvor de beskrev en by med to hospitaler. På 

det lille hospital var der gennemsnitlig 15 fødsler dagligt mens der på det store hospital dagligt var 

45 fødsler. Alle ved at der årligt i gennemsnit fødes 50% piger og 50% drenge. Men på hospitalerne 

er der ekstreme dage hvor der fx fødes 60% drenge, som så udlignes over året. 

 

Spørgsmål: Hvilket hospital har flest ekstreme dage? 
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De fleste svarer at begge hospitaler har lige mange ekstreme dage, da sandsynligheden er den 

samme. Lidt flere svarer det store hospital mens færrest svarer det lille hospital. 

Det korrekte svar er det lille hospital, fordi det kun er en population på 15 fødsler hvormed 

sandsynligheden for udsving er meget større end en population på 45 – der skal mere til for at en 

pop på 45 giver udsving. 

Heuristikkers repræsentativitet har en embodied bias: Insensitet til sample size. 

Når en sample har en lille og en stor gruppe der udgør en given population er vi tilbøjelige til at 

tænke at statistikekn er den samme for begge grupper uden at tage højde for den reelle samples 

størrelse. Law of large numbers er at den større gruppe er mere repræsentativ for en population, 

hvilket er sandt. Mennesker er mere tilbøjelige til at følge law of small numbers som er et en lille 

gruppe er lige så repræsentativ for en population som en stor gruppe, hvilket ikke er rigtigt. 

 

 

Stereotyper 

Kahneman og Twersky udarbejdede en historie om 100 mænd i et rum, hvor 70 % var advokater og 

30 % var ingeniører. 

Ud fra små personkarakteristikker blev FP bedt om at vurdere sandsynligheden for at de var hhv. 

advokat eller ingeniør. Den ene historie indeholdt slet ingen arbejdsrelaterede info og alligevel 

vurderede FP 50/50 for begge situationer. FP bruger stereotypiske forestillinger om at fx ingeniører 

spiller puslespil til at vurdere. Ethvert bevis i en historie som passer til stereotypen anvendes. 

Den korrekte tilgang burde være den normative model, hvor hver enkelt information vurderes og 

vægtes i forhold til ’diagnosticeringen’. 

Dette er Bayes theorem som siger at vurderinger bør baseres på to informationer, the base rate af 

en event og likelihood ratio. Hvilket er en vurdering af informationens anvendelighed. 

 

Beliefs 

Vores overbevisninger påvirker i høj grad vores beslutninger. Dette ses også ved confirmation 

bias. Vi fremhæver beviser der støtter vores overbevisning og afviser beviser der er i modstrid med 

vores bevisninger. Fx er der foretaget undersøgelser af kliniske psykologers diagnosticering, som 

viser, at de i høj grad diagnosticerer ud fra deres teoretiske overbevisning og ikke ud fra DSMs 

ateoretiske kriterier! 

 

The availibility Heuristic 

Også Kahneman og Twerky. Vi vurderer estimater af fx ‘Hvor mange læger er kvinder?’ eller 

’Hvor meget mere sikkert er det at fklyve end at køre i bil’ ud fra hvor let relevante eksempler kan 

hentes i hukommelsen. Dvs vi baserer det ikke på aktuel, faktuel viden men hvor let vi kommer i 

tanke om eksempler der støtter. 

Biases ift ovenstående 

Det at bruge available heuristikker ofte en relevant måde at estimere – forudsat at den viden vi har 

lagret i hukommelsen er korrekt. Hvis min viden er baseret på uvidenskabelige eksempler fra min 

moster der bor på Nørrebro og er bange for indvandre kan jeg have et meget dorvrænget 

hukommelsesgrundlag.  

 

General world knowledge 

Vores generelle viden om verden kan påvirke vores tommelfingerregel – anchoring og adjusting. 

 

Familiarity bias 
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Vurdering af begivenheder som mere frekvente eller vigtige fordi de er mere familiære i 

hukommelsen. 

Fx forsøg med kendte personer. 

 

Prominens og livagtighed 

Desto mere livagtige erindringer vi har i hukommelsen påvirker beslutninger. Fx flystyrt mere 

beskrevet i medier og mere dramatiske på trods af sandsynliggheden for at dø i trafikken er 

væsentlig større ved bilkørsel end fly. 

 

Simulation heuristic 

Forudsigelser ud fra at simulere forskelligt fremtidigt forløb. Hvordan en given begivenhed vil 

forløbe afhængigt af forskellige omstændigheder. 

Lettere med begivenheder der let kan forestilles.  

 

The undoing heuristics – the counterfactual reasoning 

Er når ræsonnering bevidst modsiger fakta på en what if made. 

Eksempel med historie med en familiefar der bliver kørt ihjel af en stofpåvirket ung mand, da han 

kører en anden vej hjem end sædvanligt. 

50 % FP svarer at den what if situation de ville hefte sig ved er at han skulle være kørt den 

sædvanlige vej hjem – ikke what if føreren (som var årsag til uheldet) var blevet stoppet i at køre af 

sin far. Downhill change er når vi ændrer et usædvanligt element (at familiefaderen kører langs 

vandet hjem) til en mere sædvanlig, almindeligt element. Vi normaliserer historien.  

Vi er tilbøjelige til at vurdere de usædvanlige elementer som årsager for det ikke forventede 

outcome (ulykken). Selvom føreren formentlig kunne have kørt en anden ned….  

Fokus på handlinger ikke fejl i handlinger. FP omgjorde mere kontrollable elementer. 

Blaming the victim 

Det er sjældent vi fokuserer på det der reelt fører til ulykken (den unge mand). Få ville ændre noget 

ift den unge mands adfærd.  

 

Hindsight bias 

Simulationsheuristikker giver en glimrende forklaring på hindsight biases: The after-the-fact 

judgments that something was very likely to happen even though it was not predicted. 

I knew it all along effect. 

Influerer endda vores hukommelse – rekonstruktion. Efterkalkulering. 

 

Anvendelse af simulationsheuristikker 

Vi gennemtænker muligt outcome af forskellige handlinger og træffer beslutninger her ud fra. 

If I stop for coffee I might be late. 

Vi baserer vores beslutninger på det mest favourable outcome. 

Dette ses ofte i planlægning. Vi har dog en tilbøjelighed til at fokusere på de positive outcome, 

hvormed vi kan have svært ved at se de negative.  

 

Adaptiv tænkning og hurtige, frugtbare heuristikker 
Er i modsætning til Twerky og Kahnemans traditionelle statistiske tilgang til heuristikker. Er 

repræsenteret ved Gigerenzer, 1996. I hans view er det en fejl at antage at det eneste korrekte svar 

på et spørgsmål er normativt (algoritmisk) baseret på probalistisk teori – Bayesian sandsynlighed.  



 7 

Han mener vi i stedet skal fokusere poå hvor godt mennesker heuristikker fungerer for dem i 

praksis. De er adaptive i den forstand at de fører til succesfuld adfærd i evolutionær forstand. De 

gør os i stand til at holde styr på regler og virker ofte godt. 

Fokus på hverdagsheuristikker. 

Gigerenzers fokus er positivt og fokuserer på hvor heuristikkerne er anvendelige. De er fast and 

frugal, baseret på one reason decision making. Anvender input mere generelt fra kognitive 

principper. Den tager forbehold for hukommelsesbegræsninger, tidsbegrænsninger og inkomplet 

viden. Retninger har udviklet en del heuristikker der adskiller sig fra Kahnemans og Tverskys. Se 

tegning 3, MNF. 

 

Linda and the conjunction fallacy 

Spørgsmål om Lindas profession og adfærd ud fra en kort introduktion. Conjunction fallacy er den 

fejlslagne antagelse at det sammensatte output af to karakteristikker er mere sandsynligt end hver 

af dem i sig selv. Fx at det er mere sandsynligt at Linda er bogfører og med i feministbevægelsen 

end at hun blot er bogfører. 

 

Kan også være konditionelt, at det at hun samtidig er med i feministbevægelsen gør det mere 

sandsynligt. 

 

Kritik af adaptiv proces: kun ved simpel genkendelse. 

 

Den traditionelle tilgang ved Twersky og Kahneman fokuserer på hvor forskellige folks deskriptive 

modeller er fra de normative modeller, sandsynlighedsalgoritmer. Den adaptive tilgang fokuserer på 

menneskers begrænsninger i form af hukommelse og tid og hvor godt disse heuristikker virker på 

trods af begræsninger.  

 

3. tilgang Kausale modeller. 

Kynski og Tenenbuam. Mennesker bruger ideer om kausale informationer og relationer til at træffe 

beslutninger. Mennesker inkluderer årsager som producerer forskelligt outcome. 

 

Begrænsninger 

Naive fysiskere 

 

Hjerneskader 

Er associeret med frontalskader, særligt WM områder. Dorsolateral PFC og kognitivt 

kontrolområde. WM udfører relationel integration. Dorsolateral PFC er afgørende for WM. 

 

 
 


