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Informasjonsomgivelser

TEORIEN OM ALT
Teorien om alt er en måte å sortere ulike filosofiske teorier på. Det er
et slags fugleperspektiv. Teoriene sorteres langs tre akser som i et
koordinatsystem.

Aksene står vinkelrett på hverandre. Det gjør dem uavhengige av
hverandre slik at noe kan være:
– Viktig, uten at det er effektivt eller riktig.
– Effektivt, uten at det er viktig eller riktig.
– Rett, men ineffektivt og uviktig.
Det optimale er aktiviteter som er både 
viktige, effektive og riktige.

DET VIKTIGE
Langs den viktige aksen sorteres det som har å gjøre med slike ting som f.eks:
– Eksistensialisme. Sosialpsykologi. Psykoterapi. Følelser. Intuisjon. Fenomenologi. Menneskeverd. Moral.
«Det gode». «Det skjønne». Estetikk. «Meningen med livet».
– Mytologi handler om viktige ting, selv om metafysikken og epistemologien er pre-vitenskapelig. Hvordan
verden er skapt. Forholdet mellom gudene. Osv.
– Hva er lidelse? 
– Leger tiden alle sår?
– Samtale med avdøde, ol.
Sannhet  er «indre sannhet» og kan variere fra person til person. 
F.eks. man drømmer at man snakker med sin avdøde far; så er det sant at man
faktisk har snakket med han via «åndelig» kommunikasjon; for det kan man
føle på seg er tilfelle. 
Eller hvis man «kjenner inne i seg» at verden kan forklares med en eldgammel
mesopotamisk skapelsesmyte som avhenger av overnaturlige skapninger. Så er
det sant. 
Disse forklaringene kan ikke endres. De er autoritære ingen kan stille spørsmål, og skal aksepteres uten
motforestillinger.
Kunnskap kan bygges ved å søke ny viten eller ved å utfordre etablerte sannheter, påstander og
oppfatninger, hvor hensikten er å innta et mer aktivt, personlig og bevisst forhold til disse. Altså, man kan
stille spørsmål ved det opplagte og selvfølgelige, og ta seg tid til å tenke gjennom ulike perspektiver,
spørsmål og synspunkter som «sannhetene» forsterker eller tilslører. 
Sannhet oppnås gjennom innsikt og overbevisning ved at en har gjort etablerte sannheter til gjenstand for
refleksjon.
DET EFFEKTIVE Langs denne aksen er typisk naturvitenskap. Viten skapes gjennom

aktiviteter som å observere virkeligheten, undersøke fenomener,
identifisere essensielle egenskaper, huske ting, samle inn fakta og
analysere relevante data, statistikk, sannsynligheter, gyldige
argumenter, rasjonalitet, logikk, falsifiserbare enkle teorier,
Ockhams barberkniv, Ducks prinsipp, hypotesetesting, teste
forklaringer, anvendelse.
Vitenskap er en evolusjonær arbeidsmetode som handler om å
forkaste det man vet er feil. Etterhvert konvergerer det mot noe som
er mer i overensstemmelse med virkeligheten.
Her vil teoriene endre seg ift. virkeligheten. Det er bare kunnskap
om virkeligheten som kan gi definisjonsmakt.
At jorden er en rund klode som beveger seg i verdensrommet er en
objektiv virkelighet og er som sådan uavhengig av menneskelig
fantasi.

At gresset vokser er også en objektiv virkelighet uavhengig av vårt fantasiliv. Det nytter derfor lite om
landbruksdepartementet beslutter av gresset skal vokse dobbelt så fort, –  gresset tar ikke hensyn til det.
Sannhet er ihht. korrespondanseteorien. De er utsagn og forklaringer basert på observasjoner (ikke
aksiomer) som stemmer overens med virkeligheten. 
Det blir funnet sannsynlige forklaringer (hypoteser/teorier) som i prinsippet kan bekreftes eller avkreftes.
Teorier bevises ikke, men blir testet og bekreftet. De bekreftes og styrkes ved at de er testbare. 
Løgn finnes ikke i vitenskap, for da er det ikke vitenskap. Vitenskap er søk etter sannhet.
Også adferdsteori kan legges langs den effektive aksen. 
Mennesket består av kropp, følelser og tanker som samspiller med omgivelsene. 
– Kroppen samspiller med omgivelsene. Skjærer man seg i fingeren får man et arr. Trener man mye blir man
sterk og rask. Spiser man sunn mat holder man seg frisk. Osv. 
– Adferd får respons (forsterkninger, belønninger) fra omgivelsene ved at den blir selektert gjennom
erfaring eller informasjonsoverføring. 
F.eks. finnes det tusener av måter å trykke for å få på lyset i et rom, men bare på et sted vil det fungere. Når
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I jakten på sannhet
tar hjernen ofte feil.

«Det som er sant for
deg behøver ikke
være sant for meg.»
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Mennesket består av kropp, følelser og tanker.
Omgivelsene kan være fysisk, sosiale eller informasjon.
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Virkeligheten

En politisk filosofi kan sees på
som et teoretisk byggverk.
Forholdet til virkeligheten er
det mest fundamentale.
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lyset kommer på oppstår en belønning og adferden er forsterket.
Etterhvert blir adferden programmert i underbevisstheten, slik at man
automatisk gjør det rette uten å tenke over det. 
– Tanker fungerer på samme måte som teori over. Mennesker er flinke
på induksjon, men veldig dårlig på teste antagelser. Derfor har de
fleste mennesker bare et kråkereir av tanker de har samlet hist og pist
gjennom livet, fordi de ikke greier å kvitte seg med feilaktige eller lite
hensiktsmessig adferd og forestillingsmønstre. Kunnskapen er
pragmatisk, men lite systematisk.
Formell vitenskapelig metode legger mye mer vekt på å forkaste eller
endre det man vet er feil.
Adferdsmessig sannhet går ut på at man vurderer noe gjennom

måten man oppfører seg på. F.eks. en fugl som gjennomskuer et fugleskremsel vil endre adferd.
Annet som kan legges langs den effektive aksen er f.eks:
Eksponeringsterapi. Hunde- og hestehviskere. Avl. Supernanny. Kriminalitet. Psykopati. Jus.

DET RIKTIGE Det riktige handler om konstruerte sannheter.
– Noe man er blitt enige om skal være sant.
– Hvordan ting bør være.
– Hva som bør være sant.
Politiske ideologier er et sett med ideer om hvordan
verden bør være. Her definerer ulike grupper sannheten, 
– med mer eller mindre gode prinsipielle begrunnelser.

Andre eksempler på konstruerte sannheter:
– Penger eksisterer bare i kraft av gjensidige
menneskelige overenskomster og spilleregler og vår mentale forestilling.
– Klokka er noe man har funnet på for å holde orden på verden rundt oss.
– Det samme gjelder måleenheter som kg, meter og liter.
– Kongedømmer, stater, nasjoner og landegrenser er bare ideer som folket har blitt
enige om å akseptere som sanne. Det er noe man er blitt enige eller «enige» om.
– Spill som brigde, sjakk, ludo osv. etter visse regler som noen er blitt enige om.
– Rettigheter er sosiale konstruksjoner som hører inn under etikken. Det er
overenskomster som noen er blitt enige om.
– Det samme med: Lover. Ansvar. Skatt. Eiendom. Tyveri. Pensjonsalder.
Teknologibruk.

Sannhet. Konsensus-teorien. Koherens-teorien. 
Sannheten kan være aksiomatisk dersom den har prinsipielle begrunnelser basert på
virkeligheten og menneskets natur.

Løgn finnes på den måten noen har fått sine prinsipper gjennomført vha. manipulering og uten diskusjon.

DET GRUNNLEGGENDE (VIRKELIGHET, METAFYSIKK OG BEVISSTHET)
Til grunn for alle teorier ligger betrakninger om metafysikk og
bevissthet. Ingen vet hva som er bak tid og rom; Derfor er en henvist
til å tro noe. Skal en tro på noe bør det være så lite som mulig og så
innlysende som mulig. Det er fordi det er fundamentet for all teori
som dette bygger på, slik at feil kan forplante seg til overliggende
nivåer.
Bevissthet kan bare observeres introspektivt og kan ikke utledes fra
noe materielt fysisk. Dvs. at man ikke kan gå ut i verden eller inn i
hjernen på folk for å finne bevissthet. Tre hypoteser diskuteres:
1. Bevisstheten har et materielt opphav, uavhengig av materialet det er
laget i.
2. Eller at bevisstheten er en egenskap ved materien.
3. Eller at det er en åndelig substans som gjør at bevisstheten er
uavhengig av materien.
Metafysiske sannheter er aksiomatiske. Man postulerer setninger
som virker intuitivt selvinnlysende og antar at de er sanne. Disse

setningene bevises ikke, men er grunnlag for deduktive bevis. 
– Sannhet er tro på «innlysende» aksiomer. Resten er deduksjoner. Er deduksjonene gjort korrekt ender
man opp med sanne teorier, med et visst fundament i virkelighetens natur.
I metafysikken kan man tro at:

1. Virkeligheten finnes selv om mennesker blir borte.
2. Mennesker kan oppfatte virkeligheten gjennom bevisstheten.
3. Avvik fra naturlovene finnes ikke. (Ref. til Identitetsaksiomet.)
Det vil bla. si at man ikke baserer seg på at mirakler finnes. (F.eks. finnes jomfrufødsler i folks fantasiliv,
men ikke i virkeligheten.)
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Sannheten er en
sosial konstruksjon
som vokser ut av
pistolmunningen. 
Den som har mest
penger og det
kraftigste våpenet,
har alltid rett.


