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Forord og bakgrunn 
 Bakgrunn og altets-filosofisk modell, er om vi vil deduktiv forskning av den fysiske verden gjennom 
utlegningen i boken forandringskraften som legger ut en erkjennelsesteori, og en vitenskaps-hypotese. Hoved-
oppgaven begrunner hypotesens holdbarhets-verdi. 

 I en bok som heter Kamos – Forandringskraften, eller om du velger rekkefølgen Forandringskraften – Kamos, 
gjerne bare med komma imellom, vi du finne at boken viser at det samme funksjonelle kan være ordnet eller uordnet, 
altså kaos-tilstand eller kosmos-tilstand. En ganske enkel funksjon forklarer om endringer mellom disse tilstander i en 
likevektig balansert til-værelse. Vi snakker her om den fysisk-romslige, vitenskapelige utforskningsverden om 
virkninger i utstrakt rom, tid, bevegelse, og energier, krefter som er i sving, og om de fysiske lover, objekter og felt 
som er innenfor en slik tilværelses-oppfatning. Denne bok ligger åpen til lesning på Nasjonal-biblioteket. 

 Boken viser at analysen av alle disse viser at slike funksjoner til slutt kun fremtrer som en forskjell, eller en 
forskjells-funksjon, også o det gjelder helheten, kontinuerligteten av årsak og virkning i en fysisk verden. Dette virker 
først helt absurd, inntil boken viser en fellesnevner for disse, og det resulterer i at en må konfrontere forholdet om 
det ikke fantes noe slikt. Ved eliminering av alt vil vi finne at dette absolutt ingenting ikke har forskjell, ingen like, ingen 
ulike, ingen virkelighet eller mulighet, ikke noe som kan tømmes eller fylles, tomhet eller fylt tilværelse, ikke noe kan 
skje, skapes, dannes, fungere, virke, gjøres, uansett bevissthet eller ikke, fordi det ikke finnes noen grunn, ingen årsak 
og virkning, og ingen forskjell som kan skje. 

 Varianten av begrepet viser seg som en umulighet. Det motsatte, eller annerledes enn dette må være overalt, 
og det er ensbetydende med total forskjell, eller om vi kan si, at det er samme totale forskjell overalt som den motsatte 
egenskapen, og som viser et uendelig rom, uendelig tid, bevegelse og uendelig virkningspotensiale overalt lignende 
en energi. En drivkraft-funksjon. Som felles-funksjon vil en rombevegelse i samme takt, en romtid-differensial-funksjon 
av disse oppstå som noe overhode i stedet for det umulige ingenting noe sted. Som umulighet vil det være det logiske 
argumentet for intet ikke godtas som argument noe den formelle logikk ikke har noe logisk argument for.  

 Samtidig vil en tenkt fødsel av samme funksjon vise virkningen der en slik indre vekst-funksjon vil gi en 
øyeblikkelig, lignende uendelig hastighet, som vokser inn i uendeligheten. Og da kan den ikke vokse mer og kan kun 
utveksle og vokse som et trykk innvendig. Balansen er i stand. I det vi får ut-vekslinger vil de første former og 
bevegelser i rom dannes som forskjellige tetthets-utvekslinger, og disse vil opptre lignende de fysiske lover og for 
bevegelsesformer, styrke-former, energifelt. Denne romtid-differensialen vokser seg altså til et absolutt ekspansjons-
trykk overalt og slik sett gir grunnlaget for likeverdige energi-utvekslinger. 

 Det som nå skjer er at vi får de første bevegelses-form-utvekslinger i rom som vi kan kalle det å følge årsak-
virkning som fysisk natur. Før utvekslinger fantes ikke dette løpet av årsak og virkning som romform-bevegelser. Og 
dette er balanserte energi-utvekslinger som romtid-energi-felt-formasjoner. Likt som kraft og motkraft i likevekt. 
Fødselen har aldri funnet sted. Dette er kun den indre funksjonen som gir romtiden og drivkraften, og da de fysiske 
årsak-virknings-tilfeller som balanserte tilstander. Lik kraft-motkraft, konstant energi, like energier og mot-energier. 
Like mengder bevegelser og motbevegelser. 

 Det er ut fra forskjells-funksjonen til forandringskraften, og dens utvekslinger kalt hastighets-løkker for treghet 
og tidsforsinkelse, at hoved-oppgaven som vitenskaps-hypotese legge frem som den videre funksjon som skal 
sammenlignes med alle vitenskapelige krav til en hypotese, og at denne modellen gir slik oppførsel, der energi oppstår, 
at årsak-virkning oppstår, og hvorfor da kosmos-kaos oppfører seg det gjør. Samme funksjon ligger bak både kosmos 
og kaos-tilstanden, og denne underliggende funksjonen er slått sammen i begrepet Kamos. Forandringskraften er det 
mest forståelige begrep, men en likeverdig sterk endringskraft over alt. Nå er denne forskjellsfunksjonen for årsak og 
virkning, drivkraft, også samme forskjell-funksjon som gir like, ulike, alle logiske variabler, sammenligningen, også som 
kjent, ukjent, mystisk og logisk i hverdagen, og som gjenkjennelsen, hukommelsen, minnene er avhengige av, og som 
følelser, behov, vilje og sinnsstemninger, bevissthet er avhengig av, da bevisstheten er en sammenlignings-funksjon 
for orientering, oversikt. Hva så teologi, filosofi, vitenskap ellers sier her blir ikke tatt opp her. 
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KAMOS. 

DEL I   Hoved-oppgave: av Roger. Bergersen 
En vitenskaps-hypotese og Erkjennelses-teori/Logikken. 

Til akademikere og folk flest. 

Kamos – Forandringskraften, i fysikkens og vitenskaps-filosofiens sammenheng, formet til en erkjennelses-
teori og en vitenskaps-hypotese om logikken, rom, stoff, tid, bevegelse, virkning og former. 

 Min «ukjente hovedoppgave og vitenskaps-hypotese» ut fra forandringskraftens logiske funksjon i 1994-
1995, senere gjentatt i 2013: Navn-bytte; Differensialkraftens differensial-funksjon. Vitenskaps-teori. Den uprøvde 
hoved-oppgaven som ble levert til Arne Næss ved Næss sitt akademi, og jeg husker ikke om Wormnes og Fløistad 
fikk en slik oppgave av meg i 1995. Jeg tror det! 

 Introduksjon til det som kan kalles «en hoved-oppgave», eller en disputt til begrunnelse for hvorfor 
«Forandringskraften», «Kamos» kan anses som en erkjennelses-teori, og med samme analyse gir grunnlag for at 
Forandringskraften kan omsettes i en vitenskaps-hypotese. Her benyttes Forandrings-kraftens funksjon, den 
grunnleggende logiske funksjonen som verktøy til å finne graden av sammenlignbare feilaktige eller riktige 
konklusjoner om hvilke krav som vitenskapen stiller til en hypotese, og hva Forandringskraften har av utdrag om den 
fysiske naturs grunn-elementære funksjoner som regnes som vitenskapens orienterings-begrep. En disputt akademisk 
har aldri funnet sted, hvis det ikke er forsvar og motstand som har foregått internt i akademiske kretser.  

 Det er vitenskaps-filosofi, Odd Wormnes sin utgave av dette, der Arne Næss er veiledende støtte for drøftelse 
av en del standpunkter og utledninger. For at de som ikke har lest denne bok skal kunne vite omfanget av hvilke temaer 
som blir berørt, som gjelder, for sammenligningen av vitenskapens krav til de forskjellige sider hypoteser kan ha, og 
sammenligning med Forandrings-kraften, trenger leseren at det første kapittel av Wormnes historiske referanser og 
hendelser gjengis noe-lunde ganske korrekt, som innledning på hans oppramsing av begreps-definisjoner, og kriterier 
for de krav som en stiller rundt vitenskaps-hypoteser. Odd Wormnes har dessuten klargjort en rekke viktige 
definisjoner og har gjort et usedvanlig godt arbeid. 

 Wormnes ga meg også tilbud om å være med å skrive denne boken, og videre gjøre den til et faglig forenklet 
format. Men med de ideer som stadig slo ned i meg fant jeg meg plutselig ikke klar for dette, i og med at jeg fant ut at 
jeg også kunne skrive ned en erkjennelses-teori, eller erkjennelses-filosofi, altså definere en form for erkjennelses-
referanser logisk og deduktivt. Dette førte til at jeg gjennom analyse av boken jeg fikk av han, hans egen vitenskaps-
filosofi-bok som ble brukt ved immatrikulering til universitetet, klargjorde at jeg holdt meg innenfor alle vitenskaps-
teoretiske krav. Det holdt også til forholdet mellom matematikk-geometri, fysiske endringsmodeller og proporsjoner 
fysisk, selv om jeg ikke utledet noen formler, tall og geometriske forhold i boken. 

 Unntaket var ved et mindre utkast til en vitenskaps-hypotese jeg mente var holdbar. Herfra hadde jeg ingen 
referanser til hjelp, til analyse, til drøftelser med noen i det hele tatt, og boken ble trykt opp på et eget forlag for at 
det ikke skulle bli endringer av andre språk-forskere, og at min egen utvikling og tankegang frem til et slikt verdens-
bilde, skulle bli med til orientering. Kvalitet og en viss orden er det så som så med. Det viktige er at tanker og utvikling 
er etter-rettelig. I resten av hovedoppgaven sammenligner jeg funksjonen jeg hadde kommet frem til for viten-
skapelige brukte grunn-funksjoner med de årsaks-forklaringer, hypoteser, teori-krav, verifiserbarhet, falsifiserbarhet, 
modeller, deduktive og induktive, og forståelses-utlegninger slik som dialektiske, fenomenologiske og hermeneutiske, 
som jeg holdt meg godt innenfor kravene til.  

 Du kan se at jeg har lagd et forkortet utrykk for hele bokens innhold, spesielt som den logiske funksjonen som 
er bærer av hele verket, rettet mot vitenskaps-filosofi og vitenskaps-teori, som den forkortelsen der sammenligningen 
av kraftmodellen og vitenskapskrav settes opp mot hverandre. Forkortelsen er kravet som skal inn-fries i forhold til en 
vitenskapshypotese.  
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 Boken kom med en enkel hypotese, men i etterkant av denne ellers uprøvde hovedoppgaven, legger jeg frem 
en litt mer nøye begrunnelse og referanser, logiske og deduktive argumenter for en vitenskaps-hypotese som kan 
etterprøves og som holder et litt bedre mål for å være en god hypotese. Da tall og geometri, formler, fremdeles ikke 
er med som fysiske bevis ellers, så kan den ikke fylle krav til en teori, med unntak av de som kan ha klart å legge frem 
slikt uten at jeg visste om det ut fra samme hypotese og funksjon. Noen må ha klart dette i og med at jeg har dukket 
opp på en mengde kategoriserte felt i fag-litteratur-oversikter. 

 Hovedoppgaven er viktig underbygning. 19 år senere, i 2013, oppdager jeg gjennom sammenligninger av min 
egen modell, angående begrepet balanse og likevekt, at denne oppfyller en logisk forklaring til dette som retter seg 
mot vitenskaps-teoretisk innhold og proporsjoner i formler og matematisk-geometriske krav, og for målebegreper og 
måletekniske problemstillinger. Utprøvelsen varte i 2 dager. Da kom det frem en unik sammenlignings-modell som 
viser en samlet oversikt av de spenninger og energier vi finner i fysikken, og i naturens funksjons-utvekslinger, og som 
dekker alle mulige bevegelsesformer og virkninger i ett helt energi-fylt rom, enten vi ser dette rommet som uendelig, 
eller kun tenker oss virkningsformer innenfor en tenkt kubikk-meter rom-volum i et gitt øyeblikk. Altså bevegelser og 
mot-bevegelser totalt.  

 Denne viser altså alle formlenes grunnlag og etter min mening alle bevegelsesmengders mulige kapasitet 
uansett i hvilken former, transformasjoner, de kan gjennomgå. I første omgang som vitenskapelige. I andre omgang 
viser det referanser mellom det fysiske og bevisste, og til slutt at det fungerer innenfor begrepet bevissthet uansett 
hvilke livssyns-former vi tar utgangspunkt i. 

 Gjengivelse av Wormnes sitt verk er altså ene og alene absolutt relevant av betydning for de videre utkast om 
en vitenskaps-hypotese og erkjennelses-teori, fordi det ikke fantes andre kjente samlede kriterie-oppgaver som var 
kjent og som jeg fikk tak i. Wormnes sitt verk er et sammen-lignings-grunnlag for forsvar av en akademisk riktig 
referanse, og nødvendig for at leser, student og forsker skal kunne etterprøve analysens tyngde, falsifiserbarhet eller 
verifiserbarhet. 

 I tillegg har jeg mellom 1984 og 1994 hatt med atomfysikere å gjøre på turer, der det klart er disputt om synet, 
mellom enige og uenige blant disse om funksjons-modellen. Uenighetene ser ut til å ha sin rot i livssyns-forestillinger 
som er tillært eller tilvendt. At det er viktigere å forsvare en hel del myter som er intet-sigende om den fysiske verdens 
funksjonelle karakter, enn det er å ta stilling til den logiske forklaringens holdbarhet i vitenskaps-hypotesen. 

 Vi har lov til å gjengi deler av, eller det som er relevant av stoff, som har direkte konsekvens for de videre 
argumenter som må til for å underbygge en seriøs hypotese i utgangspunkt med referanse til andre som har behandlet 
og fått godkjent lignende stoff. Unntak er patenter og rettigheter knyttet til industri og teknikk, firma-eiendom, eller 
misbruk av andres vitenskap eller oppfinnelser. Dette er i forsknings-sammenheng, en tenkningens og etter-
prøvningens krav til hypoteser. Dette har hundre prosent relevans! All annen vurdering av andres bøker, innhold, må 
foretas gjennom lesernes egne vurderinger av samme bok, og det samme gjelder for akademikerne og disputanter. 
Andre forskere og rettighets-innehavere av kompetanse eller aktuelle bøker og hoved-oppgaver. 

    Roger Bergersen 
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En Vitenskapshypotese 
DEL I 

Innledning. 

Om det forskjells-løse 

 Vi lever i en verden der vi har ord og forestillinger om det meste. Begrep, bokstaver, tall, ord, symboler er 
fastholdelsen eller etiketter vi setter på det vi kaller det kjente, og om vi ikke vet alt om det ukjente har vi visse navn 
eller begreper på dette også. Særlig har tall og enhetsbenevnelser hatt meget å si for matematikken, fysikken, og den 
geometriske symbolikk. Disse begrep har definisjoner til det vi kaller elementer, og definisjoner på det vi kaller 
enheter, samt kravdefinisjoner på slikt som linje, rett linje, sirkel, punkt osv. Videre vet vi at ordene ellers er 
kravbestemmelser eller definisjoner på våre bruksting, tanker og følelser, selv om vi ikke synes at de utfyller alt vi føler 
for å utrykke.  

 Hva om vi ikke hadde noen symbolikk, ord eller etiketter å sette på verdens ting og tanker, men at vi allikevel 
så alt dette vi har i verden. Hvordan skulle det se ut om vi tok vekk alle ordene. Hvordan så det ut før vi hadde navn 
på noe i det hele tatt. Hva måtte vi gjøre om vi måtte begynne helt på nytt, at vi selv måtte finne opp tall og ord. La 
oss tenke oss at vi kommer til verden i en slik situasjon. Vi har fremdeles de samme krefter i oss og rundt oss, fremdeles 
mulighet til å se det samme, men uten at vi vet at dette må bære navn. Samtidig møter vi noen som sier til oss, eller 
at vi selv oppdager, at det blir lettere å forklare seg eller fastholde noe om vi gir alt som fins navn. Vi kan ha inntrykk 
av at vi har med typer av krefter å gjøre, men vi vet ikke at vi skal kalle det krefter, og vet ikke at vi skal skille mellom 
tyngdekraft og elektrisk kraft. Vi må merke oss forskjellene, altså begynne å skille krefter og ting nøye fra hverandre.  

 Både Parmenides, Anaxagoras, Platon og Heraklit gir oss noen beskrivelser som nettopp viser oss dette møte 
med naturen og fornuften. De lurer på hvorfor det er så mange forskjellige ting, og hva det er som får frem disse 
forskjellige tingene, forskjellige krefter, forskjellige tanker. Dette beskriver de som at det må være uendelig med 
forskjellige former og mønstre, og som hos Heraklit, at alt er i forandring. Han mener at absolutt alt forandrer seg, 
men at dette ikke kan overmette et område eller sin motsatte måte å være på. Forandringen skvulper opp og ned uten 
å bli noe mer enn det er av alle summer. Summen av kaldt og varmt, opp og ned, krig og fred, er den samme. Vi kan 
se forandringene som motsetnings-parr som danner et felles nett av hele forandringen, slik at alt holdes på plass. 
Heraklit lurte meget på hva denne forandringens innerste vesen var.  

 Dette prinsippet arbeidet også Aristoteles med å finne svar på uten å knekke gåten. Platon, Parmenides og 
Anaxagoras, er ut fra litt forskjellig vinkling, enige i at vi har uendelig med forskjellige former og mønstre, og at det er 
verdensfornuften som skiller ut disse, altså lar den ene eller andre form komme til syne. Dette skjer ved en 
hvirvelbevegelse. Platon spør oss om hvordan fornuften ser forskjell eller skiller ut former, og svarer selv på dette ved 
å beskrive gangen i dette fra utsiden, nemlig i grunnen det dialektiske prinsipp. At du har det ene og det andre som 
fører til det tredje eller et resultat. Men bak dette lå altså verdensfornuften sørget for utskillelsen eller bevegelsen av 
de uforanderlige og evige former.  

 Alt som endret seg var at det ble satt sammen større eller mindre biter av det som allerede var der. Til og med 
frosken vokste ved disse puslebiter av det som allerede var der. Et froskehopp var at puslebitene kom til syne et annet 
sted. Hva som funksjonelt fikk verdensfornuften til å foreta eller inneha en virkning til viljes-funksjon, til fornuftsvirke, 
at noe kunne hende i det hele tatt inne i seg, kunne de ikke svare på. De kunne ikke svare på hvorfor verdensfornuften 
hadde evne til eller hvem funksjon som lå til grunn for endringene, til utskillelsene. Men de klarte å gjengi det de så. 

En av de måter de beskrev dette på var: Anaxagoras: At ut fra alt det forskjellige, ble noe skilt ut ved en forskjell. 
Det at det ble en forskjell var altså vesentlig. Så kommer det som er det sentrale i deres konklusjon: Alt det forskjellige 
som fantes skilte seg ut fra det forskjells-løse. Forskjellene skilte seg ut fra noe som det ikke var forskjeller i.  
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Platon og Plotin har visse paralleller til dette. Den rene kraft, den kraft som ikke var som materie og former, 
men fyldig og ren, (trekk analogi til kompakt vann), var selve det godes kraft, det som svakere krafts former og mønstre 
kom fra. Med andre ord: Urkraften, ur-ideen, selve værenskraften var komplett i seg selv, ren, og ga alle tanker og ting 
sine former.  

Formene fremkalte så de synlige mønstre. Formene var evige og uforanderlige, men hovedformen skjøv dem 
frem i lyset, og var deres opphav. Et skjult prinsipp. Om vi aldri enda hadde særlige begreper som ord og tall, heller 
ikke særlig språk, eller erfaring med hva naturen var, da ville vi også gå rundt i verden å lure på hva alt det forskjellige 
var, og ut fra slik vi er som vesen, prøve å orientere oss, finne kjennemerker eller faste holdepunkter. For eksempel 
huske hvor vi fant en god frukt, eller næringsrik mat og drikke. Vi ville kanskje også ha et fast sted vi kunne løpe til hvis 
det regnet. Vi ser en verden som vi synes det er mye forskjellig i, og selv om vi ser to fenomener som ser like ut, ser vi 
at dette ikke er den samme. To blomster kan se veldig like ut, to kuer, to steiner. Allikevel kan vi oppfatte dem som at 
de er to adskilte og forskjellige krefter. Om de var absolutt helt like ville de være en og samme sak.  

 De tilhørte kanskje samme verden, men som like er de ikke den samme, og dermed må de være to forskjellige, 
selv om de ser helt like ut. Litt av et problem, hva? Er likhet en helt egenartet og spesiell måte å være forskjell på? Når 
jeg lager begrep for hva jeg mener er en hund, og litt senere får se en til ved siden av, ser jeg at det ikke er den samme, 
allikevel er dem like. Det samme problemet får jeg når lager to ettall. Da ser jeg at jeg har to forskjellige, men allikevel 
at de er like. Likhet er da å ikke se forskjell på to forskjellige ting utenom at det er to forskjellige der. Det er ikke andre 
forskjeller å se på dem!! Mitt inntrykk av tvillingene og ettallene er at de gjør nesten den samme nytten, eller virkelig 
gjør samme nytten. Om jeg bruker det ene eller andre ett-tallet så gir de samme resultat, den ene er like god som den 
andre.  

 Om jeg ber den ene av tvillingene komme å hjelpe meg, men sier feil navn, fordi jeg ikke ser forskjell på dem, 
kan denne tvillingen hjelpe meg uten at jeg visste at det var den andre som hjalp meg, eller bli ertet fordi jeg ikke 
kunne se forskjell. Men det gjorde samme nytten, jeg fikk hjelp. Ja, likhet kan faktisk være det å resultere i det samme, 
få til noe. Mange ting har to oppskrifter, men i overskriften står det: Hvordan bake kake! Tittel og resultat er det 
samme. Men med absolutt likhet mener vi at vi helst må gå så langt at vi nytter to 1-tall eller to helt like figurer eller 
to like ord. Det som er spesielt med begrepet absolutt likt, total likhet, er at vi overhode ikke ser noen forskjell hverken 
i prosessene eller i resten av vesenet, på noen måte, bare at det er to av dem, altså at den forskjellen fins at det kan 
være to til stede.  

 Tilværelsens forskjellig-heter må være av en slik karakter at to ettall kan forme seg hver for seg adskilt fra 
hverandre, og at de to ett-talene er et resultat av denne forskjellsegenskap. Om vi ikke får frem ettallene adskilt vil vi 
heller ikke kunne få to ettall. Det er altså både i naturen og fornuften nødvendig at to helt like ettall står frem adskilt 
fra hverandre, at det er to forskjellige ettall der selv om deres karakter ellers er like. Men i fornuften eller naturen kan 
de ikke ta samme plass, de kan ikke smelte sammen til bare likheten. Da ville 1 + 1 bare bli 1.  

 De kan godt dekke hverandre slik at vi ikke ser mer enn den ene, men de kan ikke beholde sin likhet eller være 
like når de lenger ikke sammenlignes og bare har smeltet sammen til 1, eller at de to har skrumpet sammen til den 
ene og samme. Det finnes relative beskrivelser som kan få frem slike forhold igjennom foranderlighetsegenskapen, 
men vi tar ikke opp dette først. Vi skal heller se litt på hvordan vi avgrenser eller definerer begrep ubevisst eller bevisst. 
Til å begynne med vet ikke at alle stoler eller alle ettall bør se absolutt helt like ut. Vi lager stoler og tegner prikker eller 
ettall som langt fra ser helt like ut. Skjønnskriften og de strenge krav om stolenes likhet har vi ikke funnet opp enda. 
Faktisk føler vi at strekene våre og stolene våre ser like nok ut.  

 Vi er selv fornøyd. Etterhvert som tiden går blir historiens krav strengere. Vi må gjøre vårt arbeid mer likt, slik 
at andre kan bruke dem på samme måte, eller ikke misforstå hva vi har notert ned. I alt det forskjellige i naturen 
begynner det å bli viktig å skille mellom om vi har sett en ape, eller en ape med et lite apebarn bærende med seg.  
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At en antilope er alene eller har et barn med seg, at en fisk ikke bare er yngel, men en fisk som er stor nok til 
matlaging. Vi trenger etter hvert å skille mellom et tre som kan brukes til en stokk, en stokk med mange kvister på, en 
stokk som er rensket for kvister, en stokk som er tørr som kan brukes til ved, til båtlaging, til husbygging. Videre trenger 
vi å skille mellom tåke og regnsky. Vi trenger å kunne skille ut stadig mer sentrale og avgrensete ting i det grumsete. 
Ikke fordi at vi ikke kan klare oss uten mye av dette, men fordi det er gjensidig kommunikasjonsutvikling, samvær, og 
former for forståelse vi gjør oss avhengig av. Dette er en utvikling som barn dermed må gå igjennom fra de kommer 
til verden, og frem til de begynner å være sikre på egne referanser og egen virkemulighet i verden. For eksempel blir 
det viktig å skille en sten fra en annen, særlig hvis det er en stein som ligge på en bestemt plass i steinveggen, slik at 
den er stødig og slik at den ser pen ut.  

 For å ha mest mulig kontroll, gjelder det å se godt på dyrene slik at vi har faste forestillinger om dem, og ikke 
forteller de rareste ting om hvordan de ser ut, for da forstår ikke de andre noe av dette. Om vi selv ser nøye på dyrene, 
vil vi også få klarere begrep om hvordan dyret egentlig ser ut og oppfører seg, slik at det ikke blir så mange elastiske 
drømmer og mareritt i uvisshet om hvordan dyret egentlig så ut. Var det bare en skitten flekk, eller hadde dyret en 
stor munn på siden av kroppen. Nei det er best å studere dyret nøye neste gang. Om vi dreper en antilopemor, kan 
lederen i stammen bli sint, fordi han mener at vi ikke kan regne med dyr i fremtiden om barna ikke får vokse opp. 
Andre i stammen er enige fordi de synes at det er noe fredsomt og bevar-bart over at antilopemor og antilopebarn får 
være for seg selv, da de har medfølelse med situasjonen.  

 Antilope-mors skrekk blir gjenkjent av flere av kvinnene, samt at mannen som drepte antilope-mor plutselig 
ikke er interessant mer for kjæresten som har fått en dårlig følelse for han. Stadig er det krav om å ta seg sammen og 
være mer nøye. Både i handling og i gjengivelse av former. At en stein var helt kulerund, eller så ut som en helt fire-
kantet blokk, gjorde skikkelig inntrykk. Det var vanskelig å se forskjell på kuleflaten eller på den rette sidens flate. 
Kulesteinen virket sirkelrund som solen eller månen, og flaten var helt plan, helt glatt slik overflaten på vannet var. 
Det var ikke uregelmessigheter som du kunne merke. Det var likt med vannets flate, du kunne ikke se forskjell. En av 
kriteriene for å si at de er absolutt like er at du ikke kan se forskjell. Kanskje det ikke var forskjell på flatene heller da.  

 I alle fall blir det til at definisjonene eller kravet til at noe er helt likt, er at det ikke kan være forskjell på dem 
eller at kravet sier at de må og skal være helt like. Verden går nå inn i ny fase der uriktigheter ved telling og byttehandel 
blir straffet eller fører til uvennskap. Om noen ikke lager like gode stoler, like pene stoler, like gode sverd eller piler, 
blir dette også straffet eller forkastet. De andre vil lenger ikke ha det som ikke holder mål. Utvalgsprosessen kan gå så 
langt at utvisning eller straff av fellesskapet blir resultatet. Eller at man blir ubetydelig slave eller hjelper. Både for vår 
egen del og i forbindelse med fellesskapet var det viktig å være nøye, kunne kunsten å avgrense, være nøye med å 
skille ting fra hverandre. Dette betydde at det som først virket utydelig eller usikkert som egen avgrensing, måtte 
studeres nærmere. Var dette flintestein?  

 Da må det testet ved å slå det mot noe. Var formen akkurat slik den burde være på sverdet? Da måtte det 
sammenliknes med ett helt korrekt sverd. Til slutt måtte beskrivelser og inntrykk kunne skille nøye ut om det bare var 
en maur, ett dyr alene, eller om det var maur og bladlus som hang sammen, slik at du ikke beskrev et dyr som hadde 
hode på to sider, var brunt foran og grønt bak. Dette med å skille nøyaktig hvor grensen gikk på noe var viktig. Du 
måtte skille mellom at det ikke var litt mindre eller litt mer, men at det var nøyaktig slik det så ut. Fra en verden der 
det forskjellige var grøtete, eller til å begynne med ikke var nøye å skille ut alt fra hverandre, var det nå viktig å ha 
skarpe, klare og faste beskrivelser og definisjoner på hva som var hva, hva som var grensen, hva som var absolutt likt 
med seg selv.  

 Samtidig var det nøye at to ting av samme art ble likt beskrevet, så vi selv og andre kunne dele på å holde 
orden. Jo klarere vi skilte mellom alt i naturen, jo klarere ble mangfoldet og de ord, navn, vi ga til disse forskjellige 
tingene. Først hadde verden vært hele leverommet, der følelsene ga utrykk for det meste av våre reaksjoner. 
Behovenes verden. Fornuften eller vår evne til å innordne ting, var selvsagt et av disse behovene, men denne var også 
den som ble utsatt for mest utvikling mot forståelse eller meningstillegging for natur-ting.  

 



 

9 
 

 

Ut fra dette er det mange som merker forskjell på sin utvikling av sinn og kultur, og de blir klare over at det er 
fra det uordnede det dannes orden, fra sin egen fornufts uorden at det dannes orden. Om det ikke er orden fra før av 
må det være uordenen som ordner seg til fornuft, eller uorden i verden som ordner seg til orden.  

 Ved å se på en virvelvind kan vi se at den bringer med seg det som ligger uordnet, og legger igjen dette i en 
ordnet haug. Det som ikke det kunnes merkes noe forskjellig i, var det som var den kraft som forflyttet eller innordnet 
ting, og det samme kunne endre eller ødelegge, men var allikevel det som var det formgivende. Naturens former ble 
formet fra dette. Likeså kunne en hvirvelvind ta med seg støv det ikke var mulig å se lå rundt oss å legge dette i en 
haug, som nærmest da hadde oppstått fra intet.  

Videre var det merkelig at luften kunne være stille, for så plutselig danne en hvirveldans å legge fra seg en slik 
haug. Det var derfor ikke usannsynlig at denne hvirvel, dette kaos, som lignet det uoversiktlige eller uordnede var 
selveste innordningskraften. Fra naturen hadde vi lært at kreftene kunne skremme oss, være sterkere enn oss, at trær, 
vind, lyn og torden, oversvømmelser, ja de fleste sider ved naturen kunne være unådige, sinte, brøle, ta liv, ta barna, 
at naturen virket til å ha ett eget syn og egne krefter.  

En stein som lå stille ble regnet som venn eller motstander. Venn når du satt på den eller kastet den på fienden, 
fiende, og når du skulle løfte den vekk eller prøvde å hakke den istykker, kunne kreftene våre være like sterke i steinen. 
Steinen kunne også rase ut oppe i bakken og ramle over deg. Var det naturen, et dyr, eller annen kraft som måtte gjøre 
dette? At naturen ble ansett som kraftvesen var ikke akkurat snodig. Alle naturens farer var ikke akkurat oppdaget og 
er jo ikke det i vår moderne tid heller.  

 Det er mange kombinasjoner vi ikke har opplevd. Ut fra slike tanker danner det seg formeninger om at 
naturens orden, Kosmos og fornuften, kommer ut av Kaos, ur-gapet, (ur-virvelen). Og slik heter det seg i en berømt, 
men gammel orientalsk skapelsesmyte. Hesiod forteller videre at det er denne verdensfornuften, dette kosmos mest 
sentrale del, Eros, kjærlighetens kraft som er den gud som bringer himmel og jord sammen slik at de kan føde guder, 
og for så vidt mennesker, dyr og planter. Dette skaper en revolusjon i det greske riket. Altets-filosofene blir til. De spør 
nemlig etter hvilket prinsipp det er som gjør at Kaos virker. Hvilket prinsipp bygger Kosmos på? Noen Altets-filosofer 
mener at det er bare Kosmos som er det eksisterende, men at vi oppdager mer av dette etterhvert. At Kosmos er 
verdensfornuften, er en hel orden, som vi må finne prinsippet til. 

 Vi fortsetter å lage begreper for tall, vi vil gjerne se forskjell på om alle barna er med oss og det at noen av 
barna mangler. Vi vil også gjerne se forskjell fra verdens ting og våre egne ting. Om vi har 9 kuer er dette forskjellen 
mellom verdens ting og våre ting. Vi ønsker å se at dette holder seg intakt, at kun denne utskillelse fra verden er helt 
nøyaktig lik 9 kuer. Om noen kuer er borte er dette forskjell fra slik vi vil at det skal være. Nietsche sier jo dette: Det 
skal så mye som mulig være likt, og dette er menneskets vilje til makt, til egen utfoldelse. Absolutt likhet med 9 kuer, 
er samtidig absolutt avgrenset utskillelse fra alt det andre forskjellige, og de 9 kuer er akkurat en bestemt forskjell som 
skiller seg ut i alt det forskjellige. Det samme gjelder for våre trekanter og fire-kanter, den begynnende geometri. Her 
skal også utskillelsen, formen, være akkurat på en bestemt måte som en utskillelse fra eller i alt det forskjellige som 
måtte finnes.  

 En linje, en sirkel, en trekant, er nettopp den skarpeste form av forskjellig-heter som skiller seg i alt det andre. 
Tidligere inngikk alt i den forskjelligartede verden, men grunnet nøyaktighets-krav og skilleevne tas fornuften eller 
verdens former vekk fra hverandre, de stikker seg ut av verden. Verden er ikke lenger en forskjelligartet årsak, men 
uendelig med forskjellige årsaker. Vi har blitt oppmerksomme på forskjellene.  

 Hver forskjell er bare 100% lik seg selv, fordi en annen lik må ha sin egen plass og forholder seg til verden fra 
denne posisjon, altså ikke samme posisjon, og dermed har en annen referanse, står i et annet forhold til verden enn 
det vi sammenlikner med. For eksempel vil to tall som vi skriver på et ark være slik at den ene er nærmest døra, den 
andre nærmest vinduet. I fornuften må liknende forhold dannes.  
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En av de må komme før eller etter plusstegnet selv om de bytter plass, uansett er de på hver sin side. På 
liknende måte må den ene eller andre stå på høyre eller venstre side i fornuften, bak eller foran, over eller under også 
videre., i det uendelige. Det skapes relasjon, et forhold mellom tallene. Slik er det også med fornuftens figurer.  

 Samme viktige forhold må bedømmes for at det skal være en rett linje, at det skal være to like trekanter. Du 
må ha to som ikke er den samme, og det oppstår samtidig relasjoner både på papiret og i fornuften, og som utskillelsen 
fra alt annet. Vi har utstrekning rundt oss. En person kommer nå frem til at vi må lage mål, og oppfinner meteren. Han 
ønsker da å finne noe helt passende for mål-stokken, for eksempel høyden til en tønne. Lengden fra livet og ned til 
bakken. Denne størrelse markeres av på et stykke tre, eller jern-list. Hva nå? Jo det trengs mindre deler til mål for 
håndflaten eller neglen, eller alt annet i handelen som en vil måle, eller lufteluker i hus. Her kommer tiendedelen inn, 
det vil si desimeteren, 10 cm. Fordi neglen går det 10 av på denne biten.  

 Da har vi målt helt ned til cm. Spesielle håndverkere ønsker også å ha millimeter inntegnet, da det gjelder å 
lage like kopper, like kopier osv. av små gjenstander. Vi har i alle fall fått meteren, og riktignok var det oppdagelsen av 
titallssystemet som innførte ti-delingene som desimeter og centimetere. Det melder seg nå nye spørsmål? Meteren 
kunne jo ha blitt valgt til å være en halv meter stor. Det virker derfor til at meteren var noe tilfeldig valgt. At vi måtte 
lage et utgangspunkt som måleenhet, sammenlikningen til alt annet. Alt skulle altså sammenlignes med denne. Om 
andre ville måle på liknende måte måtte de kopiere denne lengden eller staven.  

 Etter hvert blir det innført krav om at alle skal bruke denne som måleenhet, slik at vi visste at vi målte på 
samme måte. Veiing ble etterhvert markert med egne enheter. En pinne ble stukket i sanden, fordi skyggen den lagde 
i solen fortalte hvor meget det var igjen av dagen. Først var det ubestemt antall streker som viste oppdelingen. Men 
de ville ha et mål som samstemte med noe annet i naturen, eller virket lovmessig. Da er det noen som foreslår 12 
streker, fordi månen viser seg full 12 ganger i året. Natten var det for så vidt ikke like viktig med i første omgang. Men 
når salt-ur og vann-ur kom til, kunne 12 nye streker legges til for natten, og dermed bli 24 timers klokke. (selvfølgelig 
kan det være andre årsaker som ligger til grunn, men denne forklaring kan være en av de åpne sannsynligheter. 
Periodene på 1 time blir delt opp i 60 biter for minutter.  

 Sekunder kommer også inn i bildet. Slike størrelser er viktige for astronomien også, ved siden av geometrien. 
Sirkelen får etterhvert også gradsinndelinger. I dag opererer man med to målestørrelser for denne. Liknende mål 
gjelder for trekanter og begrep om rette vinkler, slik som 90˚. Med begrep for vekt, tid, lengder og volum, og en viss 
formening om varme og kulde, utvidelse av metaller, så kunne det meste vi hadde behov for settes inn i tellbare 
ordensforhold. Dette virket så perfekt at egne bevegelser av religiøs karakter dyrket tallene.  

 De kunne liksom brukes på alt de visste, for tall kunne sete på alt du så og tenkte. Kanskje til og med på 
følelsesmengde. Pythagorerne er en slik tall-mystisk bevegelse. Verdens enhet og harmoni, ja selv innenfor musikken, 
der tall kunne brukes, skulle kunne finnes ved beregninger. Dette var en religiøs bakgrunn for å drive tallutforskning 
og astronomi. Platon var til å begynne med enormt begeistret for pythagorerne og matematikken, men fant at det var 
store problemer også der. Skulptørene i Hellas lærte av pythagorerne for å kjenne til proporsjoner skulpturer skulle 
ha. Vi er da tilbake til hvorfor eller hva det er som skjer eller som ligger til grunn for å kunne få tatt ut meteren som et 
mål, som en enhet. Vi vet at vi har utstrekning. Men vi har jo mange forskjellige utstrekningsmuligheter. Det som 
avgjør hva en utstrekning er i forhold til en annen utstrekning er den eventuelle forskjellen. Utstrekning kan altså være 
forskjellig, og de forskjellige utstrekninger er også noe som skiller seg ut i alt det forskjellige som fins.  

 For at utstrekninger skal kunne være forskjellige, så er det nettopp forskjellsegenskapen som må være til stede. 
Det som preger en utstrekning er altså forskjellsegenskap i form av at det er referer-bart til annet å sammenlignes 
med og samtidig referer-bart til forskjellige deler av seg selv. Om det er snakk om 31 eller 32 cm, kommer dette an på 
forskjellen det er på dette. Vi kan si at forskjellen er 1 cm. Vi kan gjøre sammenlikninger svært mye mer nøye. Vi kan 
for eksempel si at det bare er snakk om 1 hundredels millimeter forskjell. Dette klarer vi ikke å observere med øyet 
under normale forhold. Vi vil da påstå at lengdene er like.  
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Om vi gjøres oppmerksom på det faktiske, vil de si seg enig i at det er en forskjell allikevel. Selv i 
elektronmikroskoper vil vi finne slike forskjeller på mål-stokker. De sies å være like lange, men her ser forskjellen ut til 
å være betydelig stor selv om vi har skåret meterstokkene med laserinstrument. Vårt beste verktøy i dag klarer altså 
ikke å lage to like meterstokker i ren materie. For et problem. Hva er det som gjør utstrekningene forskjellige? Av alt 
som skiller seg ut kunne vi valgt hvem som helst annen mål-stokk. At noe endelig blir valgt må også ligge til grunn et 
eller annet sted i fornuften.  

 For at fornuften skal skille ut noe, eller at det skal foretas et valg, må fornuften være innbefattet med en 
forskjellsfunksjon, altså at det kan oppstå en forskjell slik at et valg skiller seg ut i vilje eller fornuft. Eller at vi ser 
forskjell på en tilstand og en annen. Vi må kunne skille den ene ut fra alt annet. Vi må kunne skille den andre fra alt 
annet. Vi må skille de to fra hverandre. Vi må kunne danne en relasjon, den forskjell at sammenligning visa versa skal 
kunne finne sted, og komme til konklusjon, se forskjell på dem, og kunne si hva denne forskjellen består i.  

 For å vite om det er en rett linje, en sirkel, en kortere bit, eller at noe opphører akkurat der eller der, så må vi 
kunne se forskjell. For å vite om planken fortsetter, må vi kunne se forskjell. For å vite hvor den stopper må vi kunne 
se forskjell, og vi må kunne se hva det er som utskiller seg til forskjell fra alt annet for at vi skal kalle det en planke. Om 
en planke eller lengde ikke avgjøres ved sin ulikhetsoppbygning som det utskilte, med sin kontinuerlig-het, eller egne 
indre referanser, vil ikke stokken for oss kunne fremtre som planke. Om likeledes planken ikke hadde samme 
referanseforhold og forskjellsegenskap selv som utstrekningsfenomen ville heller ikke en planke i den ytre natur vært 
mulig.  

 Om rommets natur der planken tas vekk, ikke selv er referanser til seg selv, ulikhetsprinsipp, som dekker 
områder og lengder, slik at vi har forskjell som sted, forskjell som utskillelse fra alt annet, forskjell som referanse til 
bredde, forskjell som oppbygningen til denne bredde eller lengde, flate eller rom, så ville ikke stedets romnatur kunne 
eksistere. Og dette er ikke grunnet i relativiteten, eller relasjonen, fordi disse også er avhengig av at det er forskjell for 
at det overhode skal kunne være referanser.  

 Rommets utstrekningsnatur må rett og slett bygge på en ulikhetsfunksjon, en forskjells-funksjon, en 
differensialfunksjon, som fører til og er dens utskillelse, og er dens utstrekningsnatur, altså er grunnstenen i 
utstrekningsnaturen. Om forandringsprosesser og materiestrukturer inngår i denne utstreknings-naturen eller er med 
som helheten, vil allikevel utstrekningssiden være et fenomen som må bygge på forskjellsfunksjonen eller 
ulikhetsprinsippet.  

 Vi ville ellers ikke hatt noen utstrekningsnatur, vi ville ikke kunne observert forskjellige deler av den, vi ville 
ikke kunne skille det ut fra noe annet der utenfor oss, eller i vår fornuft. Samme hvem fremstilling som gjøres ender 
det opp med at det er forskjell som er utstrekningens vesentlige natur. Denne har ingen egentlig høyde, lengde, 
bredde, men referer til alle deler av seg, er kontinuerlig, er alle veier, der de tre dimensjoner må byttes ut med enten 
et uendelig antall dimensjoner for å få alle veier, eller at det bare er en forskjells-dimensjon, at rommet er laget i en 
dimensjon(størrelse). Vi deler den opp i tre! Tenk over dette! Det som må skje når vi skaper meteren er at vi tar ut et 
tilfeldig utvalg av lengder, vi finner en målestokk. Denne har sin eksistens betinget av den utstrekningen som allerede 
er der, og er et volum, ikke en utstreknings-løs enhet slik Euklid definerer det.  

 Det er altså utstrekningsnaturen som ligger til grunn for meterens eksistens og ikke omvendt. Det er ikke 
lengde, høyde, bredde som skaper rom, men rom som skaper høyde, lengde og bredde. Når vi har meteren er dette 
betinget av at vi har en utstrekningsnatur, en forskjells-natur, som meteren kan skille seg ut av og som del i. Denne 
meteren er ifølge desimeteren og jordkloden også en forskjells-funksjonell del, altså at den står frem som referansedel. 
Det eneste som kan gjøre meteren til en meter er måten den skiller seg ut av alt annet forskjellig på, og det gjør den 
ved selv å skille seg ut som en forskjell i alt det andre. Dette gjør den med den midtre del av seg, ved sine grenser, ved 
å være forskjell fra det andre fra sin begynnelse til sin slutt. Vi kan ikke velge en bit av meteren ut, uten at det forandrer 
seg fra å være en meter.  
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 Vi kan heller ikke gjøre forskjell på den ved å ta vekk en desimeter. Meteren skiller seg ut som en 
forskjellsfunksjon fra det andre forskjellige. Når så vi kaller den noen, for eksempel 1 meter, da setter vi en etikett, et 
begrep på den, for å skille den fra alt mulig annet, som himmelrom, katt og mus, altså andre former. Ingen av disse 
formene kan være uten forskjells-funksjonen. Vi får ikke form eller mønster uten forskjell. Når noen sier at de kan 
tenke seg ingenting, kan vi hilse å si at dette ikke går uten bevissthetens referanse om dette, den andre som er der, 
den som ser, og samtidig må intet være forskjell fra noe, ellers vet vi i hvert fall ikke om det er intet. Et slikt såkalt intet 
som er 100% tror jeg altså ikke på.  

 Det er ikke bare navnet som skiller seg ut som en forskjell når meteren bringes på begrep. Det samme gjelder 
for det det referer til, altså til det rundt seg, til det som meteren er tiltenkt til. Med andre ord. Meteren skiller seg ut 
som sanseinntrykk, som forestilling, som utstreknings-referanse i det bevisste bilde av dette. Her inne i fornuften 
bygges det altså også opp en forskjells-versjon av meteren, evnen til sammenligning, evnen til å se forskjell på den s 
begynnelse og slutt. Og om bevisstheten kan danne slike bilder, eller fornuften og forståelsen, så må forståelsen og 
fornuften også bygge på en forskjellsfunksjon som skaper virkningen(forskjellen-differensierer).  

 Dette forskjells-funksjonelle må ligge til grunn for at fornuften skal virke, for at forståelsen skal få sitt innhold, 
for at referanser, relasjoner og relativiteter skal dannes i fornuften, for å lage binding til det andre i bildet, for å skille 
mellom fokus og sidesyn. Og til slutt for å avgjøre at alt dette skiller seg ut fra alt annet, men gjerne som samme 
ulikhetsfunksjon. Som meter og fornuftsmeter spør Platon hvordan vi kan se forskjell. Han beskriver da forløpet når 
noe skiller seg ut. Det som Heraklit, Platon, Hegel og Heidegger og Einstein, ikke klarer å beskrive er følgende: Hvorfor 
skulle noe kunne skille seg ut? Hva ligger til grunn for at vi har de forskjellige former og mønstre. Her hjelper ikke doble 
systemer som Aristoteles sier.  

 Det som ligger til grunn for at noe skal kunne skille seg ut i naturen eller fornuften er at det er en 
forskjellsfunksjon, for hvis ikke kunne ikke det ulike skille seg ut, og uten at det som forskjellsfunksjon danner, bevirker 
forskjellen, vil den heller ikke skille seg ut. Derfor må denne utstrekningsutskillelse i naturen og i fornuften, være en 
forskjellsfunksjon som står frem som en utstreknings-messig forandring i naturen, og som en utstreknings-messig 
forandring, (kommer til syne) i fornuften. Det som er betingelsen for tallets vesen kommer frem på samme måte. Ved 
at vi krever at det ikke skal være noen forskjell fra det å være en, likt seg selv.  

 For å komme frem til dette, er det avgjørende at vi først forstår at tall kan sammenlignes, at vi forstår at 
sammenlikning er en av funksjonen i oss, der målet ved orden er likhet, eller nøyaktighet, at det ikke skal skille seg fra 
et bestemt mønster. At det er en absolutt skarp adskillelse er det som kan sies om begrepet 1s innhold. Uten den 
absolutte avgrensing kunne ikke tallet dannes som enhet. Kravet bygger videre på at tallet skal og primært er ment 
som referanse til vårt ordensbegrep. Og ordenen er ikke først og fremst tall.  

 Dette var kuer, trær, barn, verdens forskjellig-heter, også som utskillelser. Den ene kua måtte føles like meget 
verdt som den andre, en likeverdig utskillelse. Likeså de strekene vi tegnet i marken. Det er denne like-verdighet eller 
at det er like bra som, eller gjør nøyaktig samme nytte som, som har ført til vår oppdagelse av arts-katalogisering, og 
det er denne egenskapen som gir oss mulighet til å lage en likeverdig referanse mellom hel ku og hel strek og hel prikk.  

 En i utgangspunktet dårlig kopi. Begrepet «like bra» har fått verdien og definisjonen en = 1. Dette er det som 
skiller seg ut i alt. Dette er det som skiller seg ut i fornuften, men ikke uten som at det grunnes i en forskjells-funksjon, 
for ellers kunne heller ikke begrepet 1 skilt seg ut fra alt annet. Begrepet 1 er det som skiller seg ut fra alt annet selv 
om det finnes andre 1-tall det skiller seg ut fra. Da har vi kommet så langt at vi vet at enheten 1 skal være likeverdig. 
Den skal derfor kunne bytte plass med ett annet ettall fordi den passer like bra som, og gjør samme nytte som et annet 
ettall. Det er samme om du bytter høyre og venstre forhjul med hverandre. Nå kommer noe vesentlig. Tallet 1 som 
peker eller referanse kan være tvetydig.  

 Du kan si ett ettall, en gruppe, en meter, ett alt. Begrepet en er altså ubestemt. Derfor kan det uten problemer 
oppfatte seg selv som streker, og drive sin egen innbyrdesbehandling. Denne abstraksjonen om å sette opp speil, 
foretas av mystikeren eller den som vil se hvor mange varianter dette kan danne.  
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Vi kan lage tallgåter, vi kan etterligne former som vi før eller siden finner ut at naturen har overflod av, og det 
er for så vidt en tilværelsesdannelse dette at noen sitter og fikler med tall også, det er rett og slett en funksjon i naturen 
som er slik at dette er praktiske hendelser i fornuft og natur. Det rett og slett skjer! Om vi finner en kraft som ser ut 
slik med det første er kanskje tvilsomt, men som funksjoner i naturen hender faktisk dette.  

 Det kan være et enkelttilfelle, men er dog en tilværelse-hendelse, og kan godt beklages med fri vilje. Meteren 
har sine problemer i big-bang der vi eser ut og har blitt dobbelt så store. Når alle partikler og krefter også eser ut til å 
bli dobbelt så store, blir problemet hvordan vi skal forstå begrepet 1 meter. 

 A: 1 meter bruker vi som 1 meter selv om den har blitt 2 meter fordi den fremdeles stemmer som referanse 
som 1 m for oss. B: 1 m bruker vi som 1 m fordi vi vet hvor stor 1 meter var når den var 1 meter på ordentlig, når den 
var halvparten så stor som nå. C: Fenomenet 1 meter har vokst seg til 2 meter men vi foretrekker å holde oss til 
fenomenet som holder seg proporsjonalt i takt med utviklingen, og endrer derfor ikke dette som referansemål. D 1 
meter er en meter uansett, selv om det ikke finnes andre sammenhenger å sette dette inn i enn at den totale forskjell 
eller alt det ulike som er der, også at en slik meter fins, at slik avstand finns.  

 Hvem verifiserer en faktisk meter, hvem garanterer den, hvem forklarer dens grunn-fundament. Kan vi bruke 
den? Dette er ikke første målet når det gjelder å forklare meteren som begrep og meterens eksistens-betingelser eller 
meteren som funksjon, eller som referanse. Om meteren av en eller annen grunn settes som navn på fenomenet som 
vokser, altså 1m, da vil det være vanskelig å forklare følgende: Er det 1-tallet i meteren som vokser, er det meteren 
som vokser, eller er det både 1 og meteren som vokser. Det er vanskelig å tenke seg at meteren vokser om den ikke 
er 1. Det er vanskelig å tenke seg at 1s verdi ikke er influert av dette. Når vi sier at det er en gruppe, og noen forlater 
gruppa, er det fremdeles 1 gruppe.  

 Det som 1 står for kan altså forandre verdi i alle sammenhenger enn der tallene referer til seg selv som streker 
og dobbeltenkt symbolikk. Vi vet at det grunnet fornuften og vår kjente natur ikke kan være snakk om et uforanderlig 
bilde matematikken befinner seg innenfor. Videre er det bare som referanse til seg selv at tallene har sikre verdier, 
men allerede her er det klart at alle tall er forskjellige fra hverandre som fremstillinger.  

Spørsmålet er faktisk på kanten til at vi kan spørre om matematikkens innhold virkelig kan forandre seg. Det 
virker tvert umulig, men allikevel så nær. All matematikk er forskjellsbehandling,  

 Alle enhets-systemer og tallrekker bygger på, og bygger opp, en forskjellsfunksjon, og alle regnetyper, alle 
kjente matematikksystemer og logikk, bygges på forskjells-funksjonaliteten, alle operatører og regneregler bygger på 
hvordan forskjellig behandling, rekkefølge og forskjell som retning det skal innordnes i. All tenkelig matematikk, 
symbolikk og språk bygger på denne forskjells-funksjonalitet. Da er det tvilsomt at ikke dette også må bygge på en 
forskjells-funksjon. Det har aldri hendt noen matematikk uten forandrings-funksjonen, som er forskjellsfunksjon, at 
det blir en forskjell fra det som er. (At matematikken er en handling, en sammenlignings-funksjon/lik-ulik. 

 Vi behøver ikke lenger å trekke alle referanser til alle begrep tilbake til forskjells-funksjonaliteten og forskjells-
funksjonen, men si at våre elementer har en forskjellsfunksjon til grunn for seg, og om elementene skal tre i virkning 
må de forsørges av forskjellsfunksjonen. Jeg ville med dette bare vise at det er faktorer som ligger under dialektikkens 
plan, under logikkens plan, under symbolikken og elementenes plan. Dette må nødvendigvis være en total differensial-
funksjon. Når du senere kommer frem til selve vitenskaps-hypotesen er det viktig at du tenker over hva og hvordan 
jeg avdekker forholdene rundt utstrekningens vesen og våre begreper om elementer, matematikken, logikken og 
symbolikken.  

 Vi gir navn til det vi kommer over, og navnene betyr at vi har endelig forstått dettes væren tror vi. Men det er 
fremdeles den samme natur, med og uten navn, selv om det er med en kraft som oppfører seg spesielt, for eksempel 
elektrisitet og gravitasjon. 

 Har vi ved å gi naturen og fornuften navn arkivert dets vesen, og eliminert verden, videre ut-forskning? 
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 Jeg vil gjerne at vi tar ett siste blikk på noen tidlige altets-filosofiske betraktninger. En av de alminnelige 
oppfatninger var at alt forskjellig oppsto fra det forskjells-løse. Hva i all verden kunne gi såpass mange av de tidligere 
tenkere ideen om at det var forskjells-løshet. Vi kjenner til filosofenes mening gjennom Heraklit, Anaximander og 
Anaximenes og Empedokles, som henholdsvis mener at verdens elementer eller urstoff er vann, luft, ild og Empedokles 
sammenslåing til jord, luft, ild og vann. Når vi ser på vann kan dette virke forskjellsløst, men ved varme eller kulde, kan 
det gå over til damp eller danne seg til is. Da har det oppstått noe forskjelligartet fra det som i utgangspunktet virket 
forskjellsløst.  

 Slik er det også med luft. Ilden fra bålet kunne spres ut å liksom forsvinne i det forskjells-løse, vi kunne ikke 
skille det ut til slutt. Luften var også likeartet og uten forskjell. Men så kunne plutselig luften på kort varsel kondensere 
seg til tåke, og dermed bli synlig form, om i det minste en grå farge. Videre kunne også luften uten spesiell grunn danne 
skyer høyt oppe eller ved en fjellovergang, uten at det var mulig å angi hvor skyen kom fra. Denne luftmasse dannet 
plutselig skyer, og kunne begynne å regne. Ut fra luften som det forskjells-løse kunne det forskjelligartede danne seg. 
Videre kan vi si det samme om varme eller ild.  

 Solen og leirbålet viste tydelig at det fantes mulige sammenhenger mellom varme og ild. Ilden eller varmen 
kunne også være forskjellsløs, men i gitte situasjoner kunne den bli så kraftig at den ble synlig slik som flammene, og 
gå over i røyk og på en måte danne luft. Uansett så er det forskjellig-artet-heter som kunne dannes fra det forskjells-
løse. Jord og støv hadde typiske lignende egenskaper der tynt nok støv var usynlig og forskjellsløst, og som kunne 
danne forskjellig-heter. Gangen i jord luft ild og vann er at du kan slå to steiner mot hverandre, gnisten danner en ild 
i gresset, røyken stiger opp og går over i ren luft, den rene luft kan kondensere seg til skyer å bli regn, og regn som ble 
vann, kunne fryse til is, og is mente de kunne forsteine seg til kvarts, og svart stein var forurenset kvarts. Det finnes en 
del alternativer til gangen i dette, men endog.  

 Også natten kunne opptre som en forskjellsløs-het der ikke noe var til å se forskjell på, men så kom stjerner 
frem, videre at sol og måne sakte fremstod som en utskilling i natten, altså daggry kom. Også naturen skilte seg således 
ut fra natten. Fornuften viste like trekk. Uten at det fantes spor av noe som lignet eller at du visste noe om dette, var 
de spesielle tanker om det ene og det andre der. Ut fra det som det ikke gikk å skille noe i eller ut av, det forskjells-
løse, usynlige, tankeverdenen som ikke endelig kunne sees, oppsto det plutselige tanker fra. Det skilte seg ut av det u-
anskuelige. Slik kunne virvel-vinder og virvel-bevegelser også oppfattes som at det skilte seg ut av det forskjell-løse, 
eller at det forskjellige oppstod fra det forskjells-løse ved en hvirvelbevegelse som selv ikke var synlig, men antagelig.  

 Når vi hører at alt det forskjellige oppstår fra det forskjells-løse, kan vi si at dette var datidens deduktive 
observasjon, og det overhode ikke uvitenskapelig. Det virker annerledes når vi ser nærmere på dette. For eksempel 
mente Demokrit at alt var små minstebiter som var udelelige som fløy rundt i tomrommet og dette var atomene, sjels-
atomer og naturatomer. Disse hadde forskjellige egenskaper å kunne kombinere seg til forskjellige stoffer. Disse var 
udelelige. Etter årtusener med utprøving viser det seg at vi har slike atomer, men det siste århundre ved atomfysikken 
finner at alle disse er delelige, og vi finner 300 elementærpartikler, samt 5-6 viktige naturkrefter som virker sammen 
med disse.  

 Atomene fortalte at vann bestod av to typer atomer eller urstoffer, jord av 90 urstoffer, ild av kjemisk reaksjon 
av brennbart stoff kombinert med oksygen som så utløser det brennende, nemlig elektroner og lyspartikler, 
varmestråler. Luft består av særlig 6-7 urstoffer der oksygen og nitrogen er dominerende. Om vi ser det fra 
elementærpartiklenes side så er det disse som er bygge-stener til grunnstoffene igjen, fordi det viste at disse ikke var 
urstoffer. Særlig de tre partiklene elektroner, protoner og nøytroner bygger opp atomene, og lyspartiklene eller 
fotonene, samt mesonet er to partikler som er særs viktig.  

 Noe som gjennomsyrer alt rundt oss skal visstnok være nøytrinoene, partikler med lav virknings-grad. Siden 
kommer altså nær på 300 elementærpartikler til, tallet har jeg ikke greie på, bare at mange er viktige. Vi snakker om 
gravitioner og gluoner i forbindelse med gravitasjons-kraften og dens virkning og strekkbarhet, vi snakker om 
magnetioner uten at dette er ført nærmere noe, vi snakker om på-vente av gravitasjonsbølger, vi snakker om kvarker 
eller grunn-kvanter som bygg-stener til partikler;  
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Vi snakker videre om den sterke og svake kjernekraft, elektrisk kraft, magnetisk kraft, elektro-magnetisk kraft, 
samt antigravitasjonskraft, antipartikler som kan møte partikler som utsletter hverandre i spede virkninger. Tilsammen 
søker vi å få et helhetsbilde i hvordan kreftene veksel-virker eller går over i hverandre, eller om det virkelig er en 
fellesnevner i dem. Hvorfor er det strukturelle krefter på gang innen kvanteteorien og relativitetsteoriens virksomhets-
område? Det er en gåte om det virkelig skulle være den endelige sannhet eller faktisk, at det forskjelligartede virkelig 
skulle ha oppstått fra det forskjells-løse. Hva i all verden skulle så få til at det ble dannet forskjellig-artet-het.   

Det er her Anaxagoras verdensfornuft kommer inn til hjelp og danner forskjeller ved hjelp av en virvel-
bevegelse, (eller sirkler). Igjen er det en gåte at det kan dannes forskjeller ut fra det forskjells-løse, selv om 
verdensfornuften lager en virvelbevegelse der, fordi det forskjells-løse ikke skulle ha noen forskjellig-heter som skulle 
tilsi at kunne skille seg ut, selv om det ble beveget. Det er jo definitivt forskjellsløst. Samtidig er det ingen forklaring til 
hvorfor verdensfornuften kan klare å gjøre noe. Den kan handle med andre, men det er ikke noe som handler i den 
selv, eller bevirker handling i den, og dette er snodig. Andre filosofer kan mene at det ikke er noe annet enn absolutt 
forskjellighet og alt er en forandring, noe som ligger nær opp til den forskjellsfunksjon jeg beskriver. Leibnitz hadde en 
variant.  

Han sa at det var uendelig med forskjellige nomader, det fantes neppe noen like, disse var kraftsentra som var 
i vekselvirkning med hverandre og ur-nomaden som dannet harmonien var Gud. Det virker som at disse nomadene 
vekslet litt hos hverandre, men beholdt en liten individuell integritet tilbake som aldri ble skiftet ut. Det ville ikke passet 
til sjels-bildets eksistens-garanti for bevarelse. Det ville også ha sviktet en standsmessig Gud om han så vel var i 
forandring.  

 Problemet ligger nå i det følgende: Hvorfor eller hva er argumentet for at det bare er ulike nomader? Hvorfor 
oppstår de, hva utgjør eller består forandringen, vekselvirkningen, samt det essensielle i utstrekningsnaturen av. 
Leibnitz hviler sine kraftbegrep, energi-begrep og kraft-sentra, samt sine ulike nomader fullstendig på metafysikk av 
den karakter der det irrasjonelle ikke har kobling til, eller noe argument for, noen av disse tingene. Hvordan skulle jeg 
kunne spørre Leibnitz om utstrekningens natur.  

 I min behandling her viser jeg i alle fall hvem argumenter som ligger til grunn for hvordan og hva som bygger 
utstrekningens natur på funksjonsnivå, hva som er forutsetningene vi må ha for å danne tallet 1 som begrep, meter 
som begrep, osv. For å være sikre på at tallet en skal være nøyaktig, ikke endre seg, alltid være like god, har vi bare 
begrepet om likeverdighet, en laget mal for det ut-skilte i ubestemt form, kravbestemt som enhet i et system som ikke 
kan fange mellom-rommene som det er en uendelighet i, spranget mellom 1 og 2, matematikken som referanseramme 
av samme typen som lengde, bredde, meter og enheter, som klart viser at dette er orienterings-verktøy som nyttes til 
å navigere i tilværelsen, i rommet.  

 Begrepene er referanse-holdepunkter, et ledd i vårt faste holdepunkt i tilværelsen. Men enten sitter det alt 
for fast, eller så er det for løst eller hullete. Logikken, vårt enten-eller, gjør samme nytten, men har større spillerom. 
Og logikken, enten-eller, kan ikke fungere uten forskjell, noe som også forutsetter en forskjells-funksjon.  

DEL II Løsningen på kjente begrepers oppløsning i forskjell, og deres omvendte prosess, begreps-dannelser og navn 
som faste holdepunkter. 

 Erkjennelsen er at vi møter en verden med ulike forhold. Selve begrepet "forhold" henviser til ulikheter. Det 
ene som skiller seg ut til forskjell fra det andre, er avgjørende for begrepet forhold. Vi må så se de utskilte fenomener 
i en sammenlikning, altså referansesituasjon. Denne referansen er forholdsmessigheten, altså det relative. 
Utgangsfaktorene for denne referanse eller relativitet er utskillelse, adskillelse, fordeling, der det ene betingede og 
det andre betingede først skiller seg ut som forskjell eller ulikhet ved gitte forutsetninger: A: Forskjellen det utgjør fra 
intet, eller fra det at det ikke er, noe som i ytterste forstand betyr forskjellen fra det umulige eller umuliggjørelsen av 
seg. B: Forskjellen det utgjør fra alt annet, at det skiller seg ut fra alt annet eller i alt annet.  
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Dette går ut på at det som vi tar som utgangspunkt eller drøfter, fremstår som den forskjell(ulikhet), som skiller 
seg ut, (forskjells-dannelse, ulikhet, fordeler seg), i eller fra alt det andre, (at noe skiller seg ut i eller fra noe), altså fra 
alt det forskjellige annet, (all annen ulikhet).  

 Eksempel: Om vi tar 2 like 1-tall, 2like sirkler, 2 like tanker, 2 like bevegelser, vil vi ikke ha 2 like uten at vi ser 
at det er forskjell mellom dem, at de skiller seg ut hver for seg. Vi kan ikke få like til sammenlikning uten at vi har 
forskjell, en avgjørende ulikhet tilstede, hvilket er grunnlaget for forholds-dannelse og referanser. 2 like bevegelser er 
2 separate bevegelser som skiller seg ut fra hverandre, og ut fra alt annet.  

Dette gir dermed grunnlag for å sette opp et referanseforhold. Det er denne referanse som blir nyttet til 
sammenlikningen, det å sette sammen de fenomener som skiller seg ut slik at de tilsammen danner et forhold, en 
synlig ulikhet, det delte. Først ved slik sammensetning til et forhold med nyanser, at de kan referere til hverandre, er 
det som blir selve referansen.  

 Vi kan godt trekke en abstraksjon ut for å la noe sammenliknes med seg selv, men da blir det en sammenlikning 
mellom abstraksjonen og det som tas som utgangspunkt. Ulikheten i forholdet kommer ved denne spalting, eller 
forskjell, til å utgjøre elementene i forholds-dannelsen. Dette er en egen form for nyansering eller sammenlikning, som 
kan gi en ulikhet som referanse. Dette står i forhold til seg selv, blir det sagt om slik referanse. Dette at det er dannet 
et referanseforhold, et henvisningsforhold, såkalte pekere, er det som gir oss grunnlag for å si at det er et relativt 
forhold, at noe er relativt. Det må stå i et forhold til seg selv, eller i forhold til noe annet. Fornuften avgjør om det skal 
få stå i forhold til seg selv eller i forhold til noe annet.  

Bertrand Russell har her en replikk:  

 "På spørsmål om alt i sin helhet, eventuelt alle årsaker, kan stå i et forhold til noe annet, må besvares med et 
Nei. Om intet ikke kan være mulig, eller være årsak, da vil alt ikke kunne stå i forhold til dette, og har ikke noe annet å 
stå i forhold til. Det er altså en måte som tilværelsens væren og prosesser ikke står i forhold til noe annet, eller er i 
relasjon med. Spørsmål om det finnes en årsak eller grunn til alt, sett på denne måte, må besvares med et "nei". Alt 
er da ikke i en relativ sammenheng med noe på denne måte. Alt er derfor ikke relativt. De innbyrdes forholdene i 
tilværelsen er derimot relative.".  

 Når like fenomener og like hendelser betyr forholdsmessighet, betyr dette at vi har et referansegrunnlag, et 
referanseforhold, en relativitet. Dette betyr at om vi kan abstrahere, eller sette opp en forholds-messig-het, altså en 
sammenlikning, eller forstår noe som et forhold, en utskillelse i seg selv, en særegenhet, samt også sammenlikne to 
slike forhold, kommer vi ut med den konsekvens at både like og ulike bevegelser og fenomener er relative, altså 
forholds-messig-heter. Alt det værende må i slik måte å forstå på, være relativt. 2 like, samme hva, må automatisk bli 
relativt. Spørsmålet om det oppstår ytterligere forholdsmessigheter, altså om vi kan avgjøre likheten i faktiske 
bevegelsesforhold, eller garantere for fornuftens evne til å fastlegge like størrelser uten at dette henviser til en tredje-
faktor: en enhetsdefinisjon, må overføres til enhetsdefinisjonen som sakstema. Dette tas opp litt lenger frem i skriftet.  

 Når vi analyserer alle forhold, alle forskjellig-heter (inkludert likhet), samt forskjells-dannelser, også forandring 
og bevegelse, benytter vi fornuften eller forståelsen, det vi kan kalle bevisstheten eller vår livsverden, som referanse 
til forskjell fra alt annet. Alt må forstås som i et forhold til bevisstheten. I denne har vi både bilder og følelser av 
situasjoner og tanker, som igjen har et forhold til de benevnelser, navn, symboler, adresser eller pekere vi har til 
fenomenet vi analyserer. Med andre ord, bevisstgjøringen danner et forhold mellom de saker som analyseres og 
analyseringsmåten. Altså mellom hele prosessen og dens deler, det å være bevisst, og det som vi er bevisst om, som 
under ett er bevissthetsprosessen.  

 Dette betyr ikke at ubevisste faktorer, følelser, kriterier og situasjonsfaktorer også er innlemmet i forbindelse 
med prosessen. Et slikt ytterligere fundament kommer jeg inn på senere. Ved å gi fenomener et navn, en etikett eller 
peker, betyr dette også at fornuften har slike referanser eller relative referanseforhold i begrepsverdenen mellom 
etikettene og fenomenene.  
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Dette fremkommer som bevissthet om noe til forskjell fra annen bevissthet om noe, og til forskjell fra å ikke 
være bevisst om noe slikt. Vi kan også sette det opp som bevissthet til forskjell fra ikke bevissthet. Dette fremkommer 
også som etiketter og adresser til forskjell fra de mer generelle inntrykk, bilder, tanker og forestillinger, altså de andre 
strukturforhold forestillinger er sammenfattet av. I dette er det ikke begrepet struktur, eller strukturløshet som er det 
sentrale, men at noe har en måte å være på, enten det virker begripelig eller ubegripelig.  

 Vi, eller andre, behøver ikke å oppfatte tankefenomenet som en struktur. Oppfattelsesmåter nevnes senere. 
Dette med referanser eller det å stå i forhold til noe, kommer også frem i sammenlikningen der det sentrale er å sette 
navngivning, etiketter, i et forhold til tankene, billedgjøring av fenomener. Videre i sammenhengen mellom fenomener 
som sammenliknes.  

Ytterligere til utrykk som tenkte sammenhenger mellom tanker og det fenomen som det siktes til, som kan 
forstås som innen-forliggende eller utenforliggende til forestillingenes verden, altså referansen mellom det som 
forstås som tankeverden eller som ytre verden.  

 Begge situasjoner innbefatter at dette kan forstås som immateriell eller materiell verden, som det kjente og 
det ukjente. Alle tanker er rent funksjonelt forskjellig-heter vi navngir, at det utskilte bringes på begrep, eller dannes 
begrepsramme rundt. Dette med navn-givelse er deler av den prosess det er å få faste begreper om noe. Navngivelse 
eller begrepsramme kan være diffus symbolikk, det vil si uklare formeninger. Noe vi ikke har navngitt spesielt, kan på 
ulike måter bli hentet frem uten at vi eksakt klarer å identifisere hvem sammenheng som virket som en peker til, eller 
etikett for å hente frem tanken, følelsen, eller hendelsen (det som huskes).  

Slik kan uklare formeninger om noe også bringe frem nye assosiasjonsbilder, som det dermed ikke er lett å 
forme en navngivelse til, samt at andre tanker kan være lette å navngi uten at vi har den klare formening om hvordan 
vi fikk frem forståelsen eller tankesammenhengen, selve form-prosessen frem til tankens endelige form. Til slutt har 
vi den spesielle situasjon der vi danner oss vårt forståelsesforhold om forskjellen mellom vår bevissthet, tankene, og 
den antatt ytre verden (tingene, rommet, endringer). Dette er også da et relativt forhold, noe som også kan gjennomgå 
forandringer, altså endringer av forståelse og referanse-holdepunkter. Det kan oppstå nye henvisninger.  

 Det er veldig viktig å være klar over at naturmennesker ikke behøver å kjenne Newtons lover for å ha et sterkt 
begrep om hvordan friksjon og bevegelser virker under kraftutfoldelser, enten det er snakk om å la noe skli langsmed 
et plant område eller når det kastes boomerang i forskjellige vindforhold. Men samtidig er det vanskelig å sikre et 
deduktivt system, det vil si faste lov-dannelser om slike forhold. I praksis, altså i alminnelig hverdag, uten hjelpemidler, 
kan naturmenneskene være det moderne høykulturmennesket overlegen i bedømmelser av prosesser. Det som er 
mer spesielt med naturmennesker er at de må føle forholdet til naturen på kroppen eller med kroppen, leve med. De 
vil måtte ha mindre avstand til mye rundt seg som ikke er navngitt, og dermed komme nærmere selve naturen de 
undersøker.  

 Høykulturmennesket følger en skala der vi har: Navn: Tankene(relasjonene): Synliggjørelse av fenomenet: 
Fenomenet som undersøkes. Natur-folket som ikke har navngivelsen på noe spesielt, vil stå med en kortere rekke: 
Tankene-(relasjonene): Synliggjørelse av fenomenet: Fenomenet som undersøkes. Når noe ikke er fast angitt ved et 
navn, tjener det ikke som et automatisk referansepunkt i tale eller utforskning, og vil automatisk kreve mer direkte 
oppmerksomhet fordi det ikke er like lukket i et fast begrep. Natur-mennesket blir da lettere av den oppfatning av at 
dette er et fenomen eller en kraftnatur som er tilknyttet noe dypere. Det moderne mennesket som har gitt navn til 
noe, kan svært lett miste oppfatningen om at det navngitte er tilknyttet noe dypere.  

 Det moderne mennesket navngir alt det ser i et høyt tempo, og knytter alle overfladiske navn sammen til et 
nettverk som utspiller seg på overflaten, mens naturmennesket fortsatt må undre over naturens dyp. Det moderne 
mennesket antar at navngivelse gjør verden ekte, men lar seg stadig lure av følelser, naturen og idealbilder. 
Naturmennesket lever nærmere verden, og unngår ofte å lure seg selv i sin følelsesverden eller av naturen som den 
er del i. Naturmennesket er mennesket-i-verden som Heidegger sier, mens det moderne mennesket er så selvsentrert 
at det er mennesket-uten-verden som lever i verden-uten-mennesket. Det er bevisstheten-uten-tilværelse som lever 
i tilværelsen-uten-bevissthet. Veien mellom fundamentet og dets funksjon er lang.  
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 Det moderne menneskets navneverden har gitt mennesket inntrykket av at de er årsak til tilværelsen og sine 
evner på slik måte som at Altet antas å ha en årsak, at Gud skapte evigheten, seg selv, og sin skaperkraft før han var 
til, altså er årsak til sin fornuft og sin væren, slik mennesket antar at de former fornuften, sitt liv, og sin verden selv. 
Det er alminnelig å formene at betingelsene er gitt ved oss eller ved vår forståelse av verden, ikke at vår forståelse og 
væren er gitt av betingelsene. Dypere tankegang sammenstiller betingelsene og resultatene i den formen at det 
værende, betingelsene og forståelsene er utrykk for den samme prosess.  

 En tilstand er altså virkningssum og årsaksum samtidig, da en tilstand for det værende må være årsakene, og 
det må også være virkningene. Tidshistorisk forandring eller hendelse utrykkes i slike bilder som at en tilstand er forrige 
tilstands virkning og neste tilstands årsak.  

Dette gis ikke som et separert bilde av årsaker som sum, eller separert bilde av virkninger som sum. Det er ikke 
slik at den nye tilstand er en manglende tilstand, eller mangler årsaker, eller mangler virkninger.  

 Virkningsbilde eller årsaks-bilde av den fullstendige tilstand er alltid den faktiske tilstand, selv om denne måtte 
være endret fra foregående tilstand og annerledes enn den neste tilstand. Det har ingen betydning om vi hadde hatt 
ett fullstendig sant eller faktisk bilde av dette, eller om vi ikke kan finne sannheten. Uten at jeg selv skal foreslå noe, 
eller vise frem min antagelse om dette i forbindelse med begrepsdannelser, vil jeg fortsette å vise hvem måte jeg 
tenker meg at vår relasjons-oppbygning, våre begrep, oppfatninger, konstitueringer av verden, dannes. 

 Om vi enda ikke hadde navngitt vår verden, eller skapt våre ord og faste begreper, fremstår verden som alt 
det ulike(innbefattet 2 like), alle forskjellig-heter og utskillelser(delene), eller som forskjelligheten forstått som i et 
inntrykk(verden, helheten). En verden fremstår som forskjellighetsfenomenet, "alt er forskjell". Fenomen er et begrep 
som nyttes når noe ikke er endelig definert, eller som Husserl sier: Vi har antageligvis alltid mer å lære om det vi har 
funnet, og da endres vår forståelsesmåte litt. "Vi er alltid på vei.". Ut fra referansen mellom de like, er det altså forskjell 
som fremstående væren. 2 ett-tall eksistens er altså 2 forskjellige eksistenser, der de fremstår hver for seg for å kunne 
eksistere.  

 De er ikke den samme. De er adskilt. Likheten ligger i andre kriterier enn at det er forskjell som må til for at de 
skal fremstå. Likheten til to forskjellig eksisterende sirkler kan ikke ligge i at de eksisterer hver for seg, eller at begge 
sirklenes form må dannes ved at det stadig blir en forskjell i mønstre, en forskjell i retningen slik at det blir en buet 
sirkel hos dem begge, og slik at denne forskjells-natur til en sirkel ikke er avbrutt men fortsetter til de er hele. Det at 
vi har forskjell danner sirkelens lengde og avbøyning, og det er denne forskjellsfunksjon som danner form og mønster. 
At den ene sirkelen er lik den andre sirkelen betyr ikke at de hver for seg ikke er avhengig av forskjells-karakter for å 
få sine former og mønstre.  

 Det er ikke som forskjellige eksistenser, eller som forskjells-strukturer i sin oppbygning at sirklene er like, men 
i sammenlikningen og nytten. Sammenlikningen viser at den ene er like god som den andre. De kan nemlig bytte plass, 
erstatte hverandre, være i stedet for den andre, nyttes på samme måte eller formål, slik at det er i bruksnytte og 
erstatning de fungerer som like. Vi kan ikke garantere eller bevise at det finnes to like nyttige sirkler, at vi kan bevise 
at to sirkler er absolutt like noe sted, eller at fornuften kan bevise at to såkalt like sirkler er like. Det er først når sirklene 
får en beskytter at de blir like, en streng beskytter.  

 Dette må kreves, og gis ved lov, domfestes i enighet og av samfunnet. Dette gjøres ved at vi krever at det 
opprettes en definisjon, der beskytteren, tredjepersonen, fremstår ved lov. Enheten, består i at alle enheter som 
nyttes i forhold som sirkel, skal være like forutsatt at dette ikke har lov til å endre seg, at de ut fra sine tall og 
lengdeenheter har samme grunnstørrelser, at de tilsvarende geometrisk ikke viser forskjell ved overlapping av 
hverandre, at de forutsettes å være like på forhånd uten at vi vet deres mål, før overlapping. Da har vi krevd at de er 
like. De er like fordi at begge sirkler henviser til enhetsdefinisjoner, kravbestemte utsagn som skal være like.  
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 Denne enhetsdefinisjon er abstrahert fra begge sirklene. Likheten om sirklene kan vi aldri vite noe om andre 
steder enn i deres kravbestemte enhetsdefinisjoner de begge sammenlignes med. Om de virkelig oppfyller kravene, 
da er de like. De forskjellige sirklene kan altså bytte plass å gjøre samme nytte.  

 Da begge sirklene er forskjellstrukturer og forskjellige fra hverandre ved sin eksistens-fremtredelse er min 
slutning at likhet må være en spesiell måte å være forskjelldannelse på. For å få to like sirkler må både den ene sirkelen 
og den andre sirkelen tegnes opp, og de ligner to hjul som står ved siden av hverandre. Du kan se begge samtidig, og 
de står ved siden av hverandre i samme bilde, kort sagt to forskjeller som utgjør en samlet ny forskjells-dannelse. 
Likheten er denne måte å være forskjelldannelse på, spesifisert ved at de kan erstatte hverandres plass, at de krav-
bestemmes til ikke komme ulikt ut i nytte om de skulle måtte erstatte hverandres plass eller dekke hverandre, (dette 
er forskjells-betinget, ingen kan bli noe for hverandre om de ikke er forskjellige, Hverandre=betinger minst to, og ikke 
at det er den samme).  

 Den virkelige eksistensen eller plassen til hverandre kan de ikke erstatte, for da ville de være den ene og 
samme, og da hadde vi ikke hatt to sirkler som vi kunne si var like. Bare en sirkel er ikke likhet, bare om den 
symboliserer seg selv ved forholdet til seg, som den fremskaffer ved ny sammenlikning med enhetsdefinisjonene. 
Dette kan skje slik som der ett-tallet later som den teller seg selv, eller oppfatter seg selv som strek, samtidig som at 
den er et tall. Tallet(hensikten) teller sin form. Alt dette trengs det selvsagt en fornuft til å behandle. Tall og sirkler som 
eksistenser for seg selv virker tvilsomt. Om en verden av slike fantes ville de neppe sammenlignet seg, og om de var 
bevisste ville de gjerne oppfattet seg som individuelle. Vi kunne også påstå at slike likheter fantes i alt selv om 
mennesket eller fornuften ikke var der, som et tankeeksperiment, og så kunne godt være.  

Men de fremstår allikevel som adskilte videre-byggende forskjelldannelser i tilværelsen hver for seg. At de skal 
avgrenses og trekkes til sammenlikning ville ikke det fornuftsløse visst noe om. Om de da allikevel er like er det som 
en spesiell art forskjells-dannelse. Likhet er en måte å være forskjell på.  

 Om det var en fornuft-løs tilværelse ville det ikke være noen hensikt i å trekke en nyttesammenheng mellom 
erstattelig-het eller om sirkler var like gode som hverandre. Dette er et behov for den fornuftige tilværelse. Der er det 
nyttig. Det er i fornuften eller som fornuftens navigasjonsverktøy i tilværelsen at likhet er et forskjells-fenomen som 
er til nytte. Det samme gjelder for like tall, like ord, det vi oppfatter som likt i tilværelsen, like tanker, og samme tanke 
oppfattet av to bevisstheter, for de må individuelt oppfattes.  

 Årsaken til oppfattelser og deres betingelser, samt betingelser til det som skal oppfattes, tas opp senere. Det 
er altså ikke 2 ettall som bærer den nødvendige likhet, men vårt krav om at de skal være like, at vi ikke skal se eller 
kan se noen forskjell mellom dem på noen måte. Ved alle forhold i en mengde ett-tall eller likheter er det 
enhetsdefinisjonen, abstraksjonen om at henvisningen til noe skal eller må besitte like egenskaper, som fremstår som 
vårt krav, vårt inntrykk, vår lov.  

 Nietsche sier at viljen til likhet er viljen til makt, men det gis ikke et umiddelbart logisk argument om hva det 
like ellers må være gitt i, og slikt sett oppstår det problemer med Leibnitz "neppe noen like", og Nietzsches "likhet er 
maktvilje", i vitenskapelig sammenheng. De mangler resultater som kan gjøre seg utslag i om-forståelse av vesentlige 
trekk ved aksiomdannelser, symboldannelser, elementdannelser som grunntrekk i vitenskapen og underbygning til 
dets fundament og dets behandlingsformer. Akkurat slik som Kant, unngår de å analysere hvilke veier eller betingelser 
som må ligge til grunn for at det skal fremstå logikk, et enten-eller, og videre til begrep om det vesentlige ved 
konstruksjonen av begrepet ulikhet, ved konstruksjonen til dannelsen av begrep som alle, ingen eller noen.  

 Hegel får det samme problemet når han skal finne logikkens vesen, og må bygge oppå logikken i stedet ved å 
danne tesen, antitesen og syntesen, altså benytte logikken til dannelse av dialektikken uten å vite hva som forårsaker 
det.  

 



 

20 
 

Disse må alle bygge på forskjellsfunksjonen, det differensierte, mens det de gjør er å differensiere vekk 
sammenhengen i det differensierte. Derfor kan mange i ettertiden ikke forstå hvordan de kan klare å se noen 
sammenheng, en gyldig grunn, fordi sammenhengen er tatt vekk. Vi bare oppfatter at det kan være en felles prosess 
(på den annen side).  

 Enhetsdefinisjonene er det som skiller seg ut til forskjell fra alt annet, og dette er ubestemt fordi du kan si en 
gruppe, ett alt, ett ettall, en ting. Om forståelsen av ett alt endrer seg er det fremdeles ett alt. Om noen går ut av en 
gruppe er det fremdeles en gruppe, ja vi operer til og med. Med begreper som "tom gruppe", "den gruppen er tom, 
den må fylles". Om universet utvider seg vil den praktiske forståelsen av 1 meter (som egentlig har blitt 2 meter), alltid 
forstås som 1 meter. Om den praktiske bruk av 1 meter faller ut, forsvinner, erstattes, kan allikevel 1 meter forstås 
som 1 meter, at dette forholdet alltid eksisterer der. Både den praktiske og teoretiske avgrensede meter behøver ikke 
å finnes. Men vårt begrep om at avgrensingen praktisk eller teoretisk kan være tilfelle, inngå i forholdene, finnes.  

 Det spørs så i hvilken forstand vi skal sette en slik forståelse inn i. I praksis klarer vi ikke vitenskapelig eller 
fornuftsmessig bevise at vi klarer å skille ut, holde orden på, at vi har akkurat 1 meter, men det er noe vi antar som del 
i hvis det skal kunne være utstrekning. Dette er i igjen en kamp mellom eller for nyttebegrep. Funksjonsforholdet 
analyseres sjeldent selv om dette også ville være nyttiggjørende.  

Meterens funksjons-sammenheng, forholdet til hvorfor det er, hvordan det er, hva det er, hva det inngår som 
resultat av, resultat med eller til, både som praktisk fenomen og fornuftsbegripelse, analyseres dårligere. Altså 
sammenhengen mellom væren, forandring og former (rom, tid og strukturer), og disses funksjons-betingelser. Før 
navngivelse fremstår verden som de markerte forskjellig-heter, utskillelser som det diffuse og det skarpe, som det 
uklare og det klare.  

 I en verden uten navn fremstår alt som det forskjelligartede, gjerne gitt som det diffuse(uklare), og det 
skarpe(klare), som skiller seg ut. Noe svært frustrerende er om jeg ser noe jeg husker, og så ser jeg på noe annet 
etterpå som har noe liknende i seg. Kanskje ikke med en gang, men etterhvert, så vil jeg reagere på om jeg har sett 
feil, fordi jeg så jo dette et annet sted. Etterhvert vil jeg måtte akseptere at det ser likedan ut, eller at noe lignende 
kan være forskjellige steder.  

Det blir referansepunkter for meg, samt at jeg kan ha en undring over hvorfor såpass likhet er å finne. 
Likedannethet forskjellige steder, samt sammenlikning, er egenskap som er spesiell ved natur og fornuft, da de 
fremstår som en spesiell måte å være forskjell på. Vi må ikke streve så mye for å huske dette, men huske hvor de er. 
Enkeltting husker vi også, og gjenkjenner dette når blikket glir forbi. Så kommer gjenkjennelser av bevegelser, samt 
egen bevegelse, og sammenhengen mellom egne bevegelser og andre bevegelser, avstander og rekkefølger. Berkeley 
sa at han ikke kunne tenke seg en utstrekning uten farge, eller en farge uten utstrekning. Om han så to stjerner i 
natten, og noen mente det var tomt rom i mellom, mente Berkeley at han ikke kunne oppfatte avstand mellom 
stjernene uten at han oppfattet det som en svart utstrekning mellom stjernene. Om han så en rød ball, kunne han ikke 
se det røde, uten også å se utstrekningen.  

 Berkeley mente at det ikke gikk an å trekke ut de oppfattede egenskaper til noe fysisk og at disse var bundet 
sammen med resten av de oppfatt-bare fysiske egenskaper som kunne iakttas ved noe. Til slutt var det en subjektiv 
oppfatning som forstod egenskapene i formene primære og sekundære kvaliteter. Hume mente at det var umulig å se 
selve nødvendigheten rulle rundt og sprette mellom ting. Kanskje fantes det nødvendigheter der, antageligvis var en 
form for slikt tilstede, når biljardkuler traff hverandre, men det var ikke mulig å se selve nødvendigheten.  

 Vi observerte bare en form som rullet, beveget seg, inntil den traff neste kule, der bevegelsen fortsatte ved 
rulling av denne. Nødvendighetens overflytting var det ikke mulig å se. Vi ville da kanskje alltid kunne forutsagt et treff 
100% i angivelse av den neste kulens retning, men likevel var det ikke mulig å finne denne nødvendigheten, og det var 
bare å slå fast at vi fikk det som vane at den ene kulen førte til at neste kule rullet. Vi så en bevegelse etterfulgt av en 
annen bevegelse.  
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 Våre lover måtte være vaner, fordi det var ikke mulig å finne den nødvendighet som tilsa at det som skjedde i 
går, skulle kunne garantere hva som skjedde neste dag. Mennesker som er overbevist om dette er som kyllingen som 
tror at skrittene betyr at det er mat å få, men en dag får hodet kappet over, og vips, så er den universelle loven over. 
Hume/Bertrand Russel, sier fra at vi ikke vet om naturlovene selv er i forandring, og når naturtilstandene endrer sine 
mønstre og oppførsler, kan det antyde at det finnes uregelmessigheter helt ned til grunn-nivå, at naturlovene 
sannsynligvis kan være i forandring. Om dette er tilfelle kan lov-proporsjoner og konstanter være i drift eller under 
endring.  

 Hvordan kan for eksempel begrep som kilogram, gravitasjon, meter, linje, utstrekning, volum, tid, relative 
forandringer, former og mønstre, tetthet, energi, kraft, tanker og følelser, beskrives som forskjellig-heter rent 
funksjonelt? 

 Forutsetningen for at vi kan beskrive disse temaene ved forskjells-funksjonalitet, er at vi ikke lar navngivelsene 
være ekte-heten eller faktiskheten til våre fenomener. Vi må kle av navnet, slik at fenomenene ikke har maske eller 
etikett, å stikke fingeren i syltetøyglasset for å smake på dette på nytt. Navnene er nemlig ikke en avsløring av hva noe 
er, eller måten dette er på, men kun en huskelapp for det vi har navngitt. Navn gir ikke forklaring til hvorfor noe er 
som det er eller hva det er betinget i, eller hvordan vi reflekterer frem en formening om krefter og substanser. Vi vet 
ikke hva deres væren eller eksistens, deres forandringer og egenskaper, kan være et resultat av, ved bare gjenkjennelse 
eller ved å gi de navn.  

 Om dette er riktig eller forholder seg som logisk gyldig, så er navngivelser ubestemt form for det værendes 
funksjons-betingelser og konsistens.  Det navngitte må altså fortsatt undersøkes, likeså som betingelsene for ukjente 
forhold i sammenhengen.  

 Alle begreper av denne type vil jeg nå forklare funksjonelt som forholdsmessigheter. Begrepet tetthet vil da 
være noe som vi forbinder med fasthetsgrad, tyngdestørrelse, bestemthet i form av et mål eller en mal å sammenlikne 
med. En bestemthet kan være slik at en kubikk-desimeter vann ved 1 atmosfærisk trykk skal fastsettes til å hete et 
kilogram, kg, samt tilleggs-betingelser. Tetthet kommer da til utrykk som tyngde, anstrengelse, kraftsammenlikninger, 
opp-rom eller sammen-klump-ingen av bestanddeler, størrelse og form, lettere eller tyngre i forhold til hverandre.  

 Alt dette mener jeg funksjonelt kommer til utrykk ved spesielle oppsett av forskjellig-heter, referanser. Tid, 
hastighet, masse, vekt, er altså funksjonelt tenkt forklart som forskjeller blant forskjellig-heter. Ulikhet referert i ulike 
forhold. Innenfor våre målebegreps tiltenkte områder ut fra maler, sammenliknes ulikheter (det som ikke er det 
samme), funksjonelt. Andre målebegreps tiltenkte områder, representerer ulikheter innenfor et område som er 
innbyrdes ulikt de andre måle-områder. Skille mellom måle-områder representeres ved ulikhet, forskjelligheten.  

 Da er alle mål som vi bruker i naturverdenen innbyrdes forskjells-funksjoner. Vårt faste holdepunkt er våre 
maler, våre inntrykk i form av begrep om dette, spesielt tiltenkt som en ektehetsavdekning av naturen, altså mest 
mulig ekte forståelse av naturen. Men naturen-(tilværelsen) selv, må også beskrives og stå frem som de ulikheter som 
skal gis i en funksjons-beskrivelse. Det må trekkes en parallell mellom naturformene og begrepsformene funksjonelt 
sett. Om jeg vil beskrive det som ulikhetsprinsipper må funksjonsforklaringer, naturforklaringer, logikk og matematikk 
komme frem som utrykk for forskjellsbehandling og forskjells-funksjonalitet.  

Naturen, fornuften, våre navn og begreper vil måtte stå frem som ulikhets-prinsipper, forskjells-funksjoner. 
Om helheten skal ha referanse i dette vil det hele utrykkes som en differensial-funksjon (uten noen grenseverdi). 
Selve utskillelses-prosessen, (betingelsene) for forestillinger og fremstillinger av enhetsbegreper som tall, meter, kg, 
sek, ord, logikk, er også tatt opp i altets-filosofien og erkjennelsesteorien. Hvordan fornuften, naturdimensjonene, 
funksjonene fremstår som grunnet i en aktiv forskjellsfunksjon er beskrevet i altets-filosofien og erkjennelsesteorien. 
Ut fra dette som bakgrunn vil en deduktiv innledning, samt en vitenskaps-hypotese(teori) utformes. 
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 Om antagelser, sammenligninger, lignelser apriorisk, er det som teorier har bygget på, vil jeg si at den logiske 
rekke slik som forskjell og ulikhet fremstår i formen enten-eller slik jeg har utformet dette, fremstiller et bedre grunnlag 
for referanser for tall, linjedefinisjoner, enn Euklids antagelse, Newtons antagelse, Kants antagelse, Einsteins relative 
antagelse. Vi må bare avgjøre om det metafysiske forhold til forskjell er nyttig som bruk, som faktisk, som sant, som 
tilfelle, ev. med fremtidigrettet forbehold for "gates/teorier" av utvidende kvalitet.  
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Vår oppfattelses-egenskap 
Hvordan vi oppfatter, registrerer, merker, blir bevisst, utstrekningene og forandringene, samt formenes karakter.  

 Mens vi var barn eller lå i mors mave, kan vi godt ha dannet oss noen bilde-former av verden, i og med at alle 
foster har en tendens til å åpne øynene allerede ved 7 måneds alderen som foster. Etter min antagelse vil de da se en 
mørkere grøtet suppe, med mindre klare avgrensede områder, (de har jo sterkere infrarødt syn, samt at visse 
omstendigheter slipper lys i større grad enn ellers inn i maveregionen). Denne formen for iakttagelse av flere uklart 
avgrensede områder, eller et stort område med uklarheter i, er de former jeg mener fremtrer på et tidlig stadium i 
livet. Ute i verden har mange barn, kanskje alle, en viss tendens til problemer med å feste blikket.  

Dette fremtrer i mer eller mindre sterk grad. Etterhvert øker evnen til å gjenkjenne personer og kontraster 
som adskillelser. Skarpsynet, øyets fokus, er etter min mening medvirkende i prosessen som gir seg utslag i utskillelse 
av ting, oppfattelsen av at noe står for seg selv, samt at forandringer også styrker inntrykket av at noe skiller seg ut fra 
annet. Det som til å begynne med virker sammenhengende, tilhørende, slik som vegger med bilder, verden og naturen 
rundt, blir til hendelser og objekter som virker løsrivende, adskillelser. De forskjellige former, farger og bevegelser blir 
stadig skarpere iakttatt, tillagt en meningsverdi eller betydning for oss, inntil at de blir klare referansepunkter. Inntrykk 
av disse forskjellig-heter er ikke det vi forstår som metere, linjer, utstrekningsforhold, bevegelses-funksjoner, krefter 
med mer, slik vi senere lærer.  

 Vi lærer oss allikevel forskjellen på kortere og lengre avstander, evnen til å tolke dybdeforhold, dybdesyn, inntil 
at vi klarer å få samstemning mellom bevegelser og avstander, forhold til kanter og former, til krefter i formene 
hardhet og tyngde. Vårt eget slit med å lære bevegelser, kroppen å kjenne, korrigere eller synkronisere 
handbevegelser, fingre, samt læring av å krabbe og å gå, er alt med for å kunne gi oss brukbar læring og 
utfoldelsesmulighet. Fra grøtete, mer betydningsløse bilder av alt forskjellig, skiller vi snart skarpt mellom forhold som 
gir oss navigasjonsevne i forbindelse med tingene.  

 Tilsvarende arbeider bevisstheten med lignende funksjoner, nemlig å forhånds-bedømme forhold, og sette 
ting sammen til et meningsbilde. Her må også alt det forskjellige settes sammen på riktig måte eller adskilles tydelig. 
Når vi kommer opp i den mer pratsomme alderen har vi allerede alle disse mekanismer rimelig utbygd. Om vi så går 
tilbake til en verden før vi navnga noe, eller tenker oss verden uten navn, vil vi merke alt som er forskjellig. Alt det 
forskjellige veksler fra klare forskjeller i markering til uklare, diffuse nesten markering-løse områder.  

Vi kan allikevel ha et skarpt blikk for forskjellene. Vi hadde kanskje ikke lett for umiddelbart å skille mellom 
objekters utstrekning, volum, fra det fysiske stoffet, eller anse endringen av noe vi bøyde, som adskilt fra stoffet. I 
grunnen er jo dette i ett. Om en kvist var lang nok til at vi kunne hjelpe noen opp av vannet, ville lengden tolkes 
sammen med kvistens styrke. Utstrekning som egen natur, avstand, ble tydeliggjort heller igjennom utsikten mot 
horisonten, hvor langt vi kunne se, eller hvor stort omfang noe hadde. Poenget er at vi hadde god skilleevne, og kunne 
velge ut hvor lange greiner vi syntes passet til forskjellige formål.  

 For å kunne avgjøre noe når vi hadde valgmuligheter måtte vi ha en evne innerst inne i vår bevissthetsevne 
som overgikk enhver annen evne fornuften har. Denne innerste funksjonen er evne til å se forskjell, altså en 
adskillelses-funksjon, en forskjellsfunksjon. Om noe i et inntrykk eller et forestillingsbilde skulle deles opp ytterligere, 
måtte dette skje ved en ikke så synlig funksjon, selve skillefunksjonen eller utskillelsesfunksjonen. Denne funksjonen 
er også den som arbeider når noe som allerede er klart utskilt skal tillegges verdig eller betydning, bli fanget i vår 
oppmerksomhet, som det som var det viktigste i forestillingsbilde. Likeså må forskjells-funksjonen være aktiv for å 
skifte ut forestillingsbilder, inntrykk og følelser med de bilder vi tidligere hadde, at tanker skiftes ut med nye tanker.  

 En forandring er umulig uten forskjell, og både utskiftning av tanker, og utskillelser i tankebilder, må skje ved 
at en forskjell inntreffer, altså i utgangspunktet en ubestemt forskjell, da vi ikke har navngitt vår verden enda. For at 
bevisstheten skal virke, at noe skal settes sammen eller skilles fra hverandre, må prinsippet være en forskjells-
funksjonalitet. At noe står frem for seg selv, at noe virker, er nettopp det fornuften er avhengig av for at den skal få 
sine forestillinger og inntrykk.  



 

24 
 

Den samme funksjonen er avgjørende for at det skal kunne stå frem forskjellige former og mønstre, forskjellige 
forestillinger, forskjellig innhold i forestillingene, og at tanker skal kunne ha forskjellige former og forskjellig 
meningsinnhold.  

 Det er også forskjells-funksjonaliteten som er avgjørende om vi skal legge inn et nytt meningsinnhold samt 
kunne gjøre utvalg eller endre vilje. En vilje kan ikke skiftes ut med en annen vilje uten at det eksistensielt er slik at 
disse viljer fremstår som utskillelser fra det andre, er værende former for viljer, og som kan la seg drive vekk av 
hverandre eller drive den andre vekk. Dette med å kunne drive vekk, handle, hendelse, er avhengig av forskjells-
funksjonalitet igjen. Uten denne fungerer ikke fremstillingene av egenartethet, eller felles-artet-het, sammenslåing 
eller adskillelse av tanker, viljer, følelser, kort sagt:  

 Uten en innerste og overstyrende forskjells-funksjonalitet, som formutskillelse, form-dannende, endrings-
faktor, virke-faktor, vil fornuften ikke fungere. Hvis fornuften virker i disse former, altså deduktivt fremstår i forskjellige 
former og endring i tankebildet, så må dette konstatere at denne forskjells-funksjonalitet eksisterer, eller er til i praksis. 
Vi skal ikke herved si at dette er bevist, men vi skal ta som utgangspunkt at en forskjells-funksjon i vidt omfang, altså 
ikke avgrenset ved bare en, men flere forskjells-markeringer, eventuelt kontinuerlig i omfang og virkning, at dette er 
medvirkende faktor når vi taler om fornuften eller bevisstheten.  

Dette må vi ha i tankene når vi snakker om hvordan vi kan se forskjell på noe i naturen, og at vi kan merke 
forskjell på noe. For de som ikke er inne-forstått med logikkens vesen, sier jeg fra om at det baserer seg på at vi har 
noe til forskjell fra noe annet eller forskjell fra intet, eventuelt forskjell fra alt annet. Noe må skille seg ut til forskjell 
fra ikke å skille seg ut. Dette gjelder for alle våre utrykk for enten-eller, både og, ikke, og betingelsesoppsett. Dette 
betyr også at vi kan se alle disse tilfeller som utvidet enten-eller-funksjonalitet. Enten-eller i slik forstand er det vi kaller 
logikken. Logikken forbindes med begrep som orden og fornuft, men kan like godt nyttes for uorden til forskjell fra 
orden, og uorden til forskjell fra annen uorden. samt orden til forskjell fra annen orden.  

 For at både foranderlige og uforanderlige ordener og uordener skal skilles ut, eller endre seg, så trengs en 
forskjells-funksjonalitet. Uten forskjell oppstår eller finnes ikke enten-eller og forskjellig-artet-het. Dette betyr at uten 
forskjell eksisterer ikke enten-eller, det vi kaller logikken, og dermed fornuften. Forskjells-funksjonalitet ser ut til å 
være et omfattende dypt aspekt, noe jeg mener baserer seg på en alminnelig utbredt forskjellsfunksjon-
(differensialfunksjon). 

 Her registrerer vi at differensial-funksjonen ble født 1995. Den er nevnt som en differensial i forandringskraft-
boka også, og den der forbindes med matematiske og geometriske funksjoner, målebegreper, i endrings-prosessene. 
Denne har sin fysiske oppførsel knyttet til det som kalles hastighetsløkken, som er utvekslingenes balansegrad i 
vitenskapshypotesen om treghet og tidsforsinkelse i form-dannelser. Innlegg i skråskrift, italic er info lagt inn i 2018. 

 Kortfattet vil jeg si at forskjells-funksjonen er det fundament logikken hviler på, samt fornuften, og som 
endrings-prosessene er avhengig av. Først når dette fundamentet er opprettet kan våre begrep om dialektikk dannes 
i formene tese-antitese-syntese, eller enten-eller som en endringsprosess. Forskjellsfunksjonen kan fungere både som 
en funksjon, et hele, en samfunksjon, men gir samtidig det viktige kriteriet i oppfattelsen av avgrensinger som grenser, 
delen, utskillelse fra det andre. Funksjonen er i så måte meget spesiell.  

Erfaring og begrep om utstrekning og mål 

 Vi skal nå se på hvordan vi kan avgjøre eller komme til erfaring om rom og utstrekning og våre begrep om 
lengder og mål.  

 Hvordan kan vi vite at en lengde er lengre enn en annen? En av forutsetningene for å kunne dette, er at vi har 
et oppfattelsessystem som kan merke forskjell. Å oppfatte betyr å merke forskjell. Uten en forskjells-funksjonalitet 
kan ikke fornuften oppfatte eller forstå at det er forskjell eller merke noe, eller sette dette sammen i en 
forståelsessammenheng. Et av de systemer som skal bringe et inntrykk fra verden til oss, er blant annet sansesystemet, 
i dette tilfellet gitt ved synssansen, øyet, synsnervene, hjernefunksjoner.  
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I alle disse leddene må det skje eller oppstå en endring, en forskjell, om noe skal sanses fra den ytre verden. 
Om det finnes to lengder som er forskjellige i naturen, så er dette vår antatte forutsetning for at vi på nært hold skal 
si om to kvister eller plankekvister er kortere eller lengre enn hverandre. Nå kommer det. Om vi skal kunne avgjøre 
eller komme til erfaring om den ene lengden er lengre enn den andre, så må vi merke forskjell. Hva avgrenser disse to 
lengdene? Det som avgrenser de to lengdene er at det oppstår forskjell. Plutselig strekker ikke plankelengden seg 
lenger, og det er bare luft i fortsettelsen.  

Om vi legger endene til plankene inntil noe rett, vil vi kunne si at plankene skiller seg ut fra resten av verden 
ved samme utgangspunkt, og der de ligger ved siden av hverandre, vil vi ofte lett kunne avgjøre at den ene er lengre 
enn den andre, nettopp ved at vi ser forskjell. Dette inntrykket kan vi lett overføre til det meste av det vi har ellers i 
verden. Vi ser forskjell på lengdene noe har, noen er kortere, andre er lengre.   

 Selvfølgelig kan vi ha nytte av like lange planker. Hvordan kan vi avgjøre at to planker er like lange? Vel dette 
gjør vi ved at vi ser forskjell. Vi ser forskjell på de to plankene. Om vi ikke så forskjell på de to plankene kunne vi ikke 
avgjøre om de var like. Vi må se at vi har to stykker for å kunne sammenligne. Hva ser vi etter i enden av plankene når 
vi vil se etter om de er like? Vi ser etter om det er forskjell. Om det ikke oppdages en forskjell på disse to forskjellige 
plankene, da sier vi at de er like. Uten forskjell som referanse-funksjon kan vi ikke avgjøre om lengder er like eller om 
lengder er forskjellige. Tenk om vi bare kunne se ting som var like. Da ville vi ikke kunne skilt noe fra hverandre, og 
kunne ikke merket forskjell, selv ikke på to like. Om likhet var vår eneste referanse ville vi ikke kunne adskilt to like 
stokker.  

 Dette er noen av kriteriene for vår erfaring med lengder, og hvordan vi kan vite at vi har med dette å gjøre. I 
vår fornuft må tilsvarende erkjennelse av det å merke forskjell skje. Om vi skal huske dette også, trengs lagremulighet. 
Om vi ikke kunne huske noe, ville det bli problemer med å merke forskjell, fordi vi da ikke kunne huske hvordan den 
andre stokken så ut når vi flyttet blikket til den andre. Vi må binde et inntrykk av hva den ene lengden er opp mot hva 
den andre lengden er for å kunne se forskjell, altså forstå. Om vi så alt i et bilde, ville vi kunne se forskjell om det er 
uregelmessighet mellom de to plankene, men om vi ikke kunne tenke oss plankene adskilt, samt referere den ene til 
den andre, altså enda en huskprosess, ville vi ikke kunne avgjøre hva vi skal sammenligne.  

 Det å sammenligne krever å kunne skille noe fra hverandre, og dette må bevisstheten utføre. Husker vi ikke 
leddene mellom adskillelse og sammenligning vet vi ikke at det er to adskilte vi skulle sammenligne. Uten forskjell kan 
vi ikke utføre denne bevissthetsoperasjon. At vi kan huske eller lagre denne informasjonen er det som vi kaller erfaring. 
Erfaring er ikke gyldig om det øyeblikkelig glemmes, øyeblikkelig forsvinner, øyeblikkelig fjerner alle spor. For at vi skal 
få erfaring, vaner, mening om noe, må denne vare utover øyeblikket til senere sammenligninger.  

Om vi senere skal kunne gjenkjenne lengder, eller at noe er lengde, må vi ved sansning oppta et bilde som ved 
hjelp av en sammenlikningsfunksjon raser rundt til det finner noe tilnærmet i vår husk som nettopp er slike lengder. 
Vi kan godt finne feil, men etter gjentatte erfaringer blir vi tryggere på bedømmelsen, eller at vi husker riktig. Når 
husken, det samsvarende som bor i oss, samsvarer med et inntrykk av lengder vi sanser, da oppstår gjenkjennelse.  

Uten en forskjellsanalyse kan ikke komparatoren, sammen-lignings-funksjonen, den som skal finne det 
tilsvarende i vår husk, kunne se forskjell på om noe er likt eller ulikt. Komparatoren er forskjells-funksjonen aktivisert 
til å se forskjell på like og ulike, det vil si finne det som symboliserer noe tilsvarende. Under visse kriterier kan vi be 
denne finne ulike i stedet. Da vil den igjen rase rundt for å se forskjell på like og ulike, men denne gangen skal den 
reagere på de ulike, eller det helt motsatte, alt etter spesifikasjoner.  

Vi begynner å få visse inntrykk om hvordan vi får inntrykk av lengder. Samtidig må vi vite eller merke andre 
forskjeller som konstaterte lengden: At lengden er hel, at hvert forskjellig sted på den ikke har huller, at den hele veien 
er forskjell fra det omkringliggende, at den er forskjell fra sine andre referanser som motstående side, overflaten, 
overside, underside, alt konstatert igjennom hvordan vi kan se dette som forskjell eller i referanse til noe annet og 
referanser mellom stokkens egne deler og forhold.  
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 Hvordan skal vi ellers konstatere at det er en oppbygget stokk, eller skille stokken fra sten, eller andre former. 
Den tilsvarende prosess som her er referanser i bevisstheten er ikke underrepresentert i naturen heller. Selv om vi 
ikke tillegger den ytre natur bevissthets-funksjoner gitt ved planken vår, så vil lignende funksjoner være nødvendig om 
det faktisk finnes en utstrekningsnatur og en ytre verden. Da må planken nødvendigvis ha sine deler til forskjell fra 
hverandre, skille seg ut til forskjell fra alt annet den ikke er. Nå kommer abstraksjonen.  

 Omrisset eller bilde kan gå motsatt vei. Uten å måtte tenke oss at vi husker tre-mønsteret på planken, kan vi 
huske dens form, og se etter slike former rundt oss. Vi kan også da tenke oss, fantasi, teoretisk oppkonstruere, et bilde 
av stokkformen ute i naturen rundt oss.  

Vi kan stå ved en slette å tenke oss formen til planken oppe i luften, eller tenke oss formen til et hus vi 
forestiller oss, plassert på sletten. Vi kan altså projisere former som ikke egentlig er der ute, inn i naturen uten at de 
virkelig er der, men er et inntrykk ved vår bevissthet. Noen sies å ha så god slik evne at man mener at deres synsnerver 
og øyet påvirkes av tankene til å se det på ordentlig, og kan da lett bli oppfattet som smårare.   

 Alminneligvis er det gjerne en felles samstemt prosess mellom bevissthet og forståelse og behandling av de 
planker vi driver med, der det praktiske og fornuftige utgjør deler av samme sak. Men i andre tilfeller kan vi altså 
bedrive en teoretisk projisering av hvordan forholdene er eller kan være. Vi har evnen til å trekke ut sider ved det 
erfarte fra husken ved sammenligning og forståelse, og nytte dette i for eksempel fremtidsrettet og målrettet praktisk 
hensikt om at vi tenker å bygge et hus på sletta. Likedan kan vi begynne å lure på hvordan naturens rom og forhold er 
ved å forestille oss modeller og referanser i rom-utstrekningen. Om vi nå ikke skal tenke på utstrekningen bare som 
lengde, eller som en linje, men også tenke oss omrisset til en flate, eller hele flater, da krever dette igjen en ny vinkling 
av hvordan vi forstår, oppfatter, hvordan bredden kommer til verden i vår bevissthet eller i naturen.  

 Først og fremst tilsier dette at vi må se forskjell på plankens side og dennes lengde til forskjell fra bredden eller 
flaten. Forskjellen på dette kan ikke oppfattes om ikke en forskjellsfunksjon er aktiv også hos bevisstheten og at 
sammenligningen kan se forskjell på like og ulike. Tilsvarende må enden av planken, bredden stå frem som en forskjell 
fra plankesidens lengde, slik at det ikke utgjør bare en retning i rommet rett frem. Den vinkelen plankeenden har i 
forhold til plankens side kan variere, men vi må se forskjell, og det må være forskjell om den skal anta en ny retning 
eller opphøre som planke i lengderetningen. Planken må bli forskjell fra å være utstreknings-messig kontinuerlig i en 
retning, samt at den må ha en kontinuitet i den retning som utgjør bredden.  

 Hverken bredden eller kontinuerligteten kan fungere eller fremtre i praksis om det ikke er forskjells-
funksjonelt gjennomgående i forholdet. Uten at alle plankens deler refererer eller er i forhold med resten vil ikke 
bredden, eller breddeflaten fremtre. Det er umulig at bredden kan ta en annen retning enn sidelengden uten at 
forskjells-funksjonalitet er tilstede. Vi kan aldri få en annen retning om det ikke er forskjells-funksjonalitet som ligger 
til grunn.  

 Uten forskjell oppstår ingen annen retning. Dette er også det avgjørende for at vi får former, sirkler, trekanter 
osv. Kontinuiteter og figurer, samt retningsendring må bygge på forskjells-prinsippet. En rett strek vil være avhengig 
av at det er forskjell fra sted til sted slik at streken kan dekke ulikt område, og ikke bare være et punkt. Naturen behøver 
ikke nødvendigvis å være oppdelt, men om vi allikevel streker opp mellomrom på en lengde, må vi tenke oss om, og 
forstå at det er mulig å streke opp streker annerledes enn at alle streker er på samme sted, nettopp ved at det må 
være en type ulikhetsfunksjon, eller forskjell som utgjør noe grunnleggende i en lengdes natur.  

Strekene er ikke på samme sted. Om vi oppfatter alt rom som det samme, bør vi være klar over at rommet 
som funksjon, at alt ikke er på samme sted, tilsier at romnaturen må bygge på prinsippet om ulike posisjoner, steder i 
forskjell til andre steder, referanser og relasjoner. Dette betyr at rommet som lengde, som retninger, som volum, som 
enhet og helhet bygger på forskjells-funksjonelt. Rom beskrevet som forskjellsfunksjon tilsier en forskjell i alle 
retninger, gjennomgående og kontinuerlig, betegnet som en dimensjon, forskjellsfunksjonen, eller ved alle retninger 
som uendelig med dimensjoner(størrelser/adskillelser). I denne fremstillingen blir ikke høyde, bredde og lengde selve 
oppbygningen, men blir et avledet, og en annen type forenkling enn den jeg nettopp fremstilte.  
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Høyde, bredde og lengde er knyttet mer opp som navigasjonsverktøy og nyttebegrep, for de avgrensinger, 
målrettetheter som er tilknyttet vårt virke, mens forskjells-funksjonen, differensialen, mer er knyttet opp mot selve 
romnaturens funksjonelle side.  Når vi benytter begrep som flatens og volumets frihetsgrader, for å illustrere hvordan 
forholdet til et plan avdekkes eller bygges ut, eller lignende for å beskrive volumets oppbygning på en flate ved hjelp 
av høyde og frihetsgrader, mangler alltid evnefaktoren og funksjonsfaktoren ved fornuft og natur. Alle disse begrepene 
må bygge på forskjellsfunksjonen for å virke som en kontinuitet. Også ved avbrudd eller grensesetting må 
forskjellsfunksjonen inn. Dette er gitt ved forutsetninger om at naturen virkelig har utstrekningsnatur slik vi oftest 
forutsetter, og dette er også det som er gitt ved utstrekningsforestillingen.  

 Uten forskjellsfunksjonen som grunnprinsipp kan ikke en romutstrekningsnatur eller rom-utstreknings-
forestilling dannes. Slikt kunne lett fått oss inn på tanken om at rommets natur er en forskjellsfunksjon. Omvendt 
kunne det også beskrives som at det er snakk om en forskjellsfunksjon vi oppfatter som romutstrekning, og at denne 
romutstrekningen gir oss mulighet til å anvende høyde, bredde og lengde som utskillelser til navigasjon og 
orienteringsverktøy innenfor et praktisk nytteområde. Det nytter ikke å beskrive rommets natur som et resultat av 
høyder og lengder og derigjennom konstruere en logisk konsekvens til dannelse av rom.  

 Det finnes intet logisk funksjonelt argument for hvordan disse enheter skulle klare å bygge seg til rom. Alle 
geometriske figurer følger samme prosess av forskjellsanalyse når vi utskiller dem eller konstituerer former. Det eneste 
som gjenstår i denne sammenhengen er bestemmelsen, nemlig at bevisstheten foretar en utvelgelse av figurer som 
enklest lar seg definere som klare avgrensinger og markeringer, samt at vi navngir dem. En rett linje er, Et kvadrat er, 
En likesidet trekant er, Ett punkt er, En rett vinkel er, alle er gitt ved å bestemme seg for et utgangspunkt, en definert 
mal for geometriske figurer. Bestemmelsen henger sammen med andre forhold og forskjellsfunksjonen gir mulighet 
for utvalgsprosesser. Tall og enheter har liknende forutsetninger. 

 Vi kan godt si at vi som mennesker har følt behov for å lage mange like gjenstander, og kvister og planker har 
vært gode mål. Etterhvert har vi utviklet tall, og ved hjelp av disse kunnet holde orden. Behovet for nøyaktighet har 
økt, og begrep som alen, fot, tønner osv. blir etterhvert utskiftet med meter og liter. Vi kunne ikke ha utviklet tall, 
enheter, om vi ikke kunne merke forskjell eller en forskjell-funksjon bisto som utvalgsprosess. Utvalg er en 
forskjellsfunksjon, og et valg i utvalget er en forskjells-funksjonalitet, utskillelse innenfor utvalget, (det forskjellige). 
Matematikken er laget for å til en viss grad symbolisere kopier av forskjellige ting, for å holde orden, og slik sett er 
matematikken en slags tegning.  

 Vi kan altså utvikle tegninger for alle operasjoner til erstatning for tall-symboler generelt. Samtidig som at 
matematikken er laget som en kopi til forskjell fra originalene, (10 kuer), så er samtidig matematikk og tall(telling), 
utviklet for å se forskjell. Regnemetoder representerer forskjellige retninger å innordne på. Matematikken og logikken 
kan sies å være forskjellsbehandling til i å se forskjell på like og ulike, og er slik sett nødt for å bygge på forskjells-
funksjonalitets-prinsippet. Helhet eller noe spesielt er det som står som modeller for tallet 1, eller begrepet enhet.  

 Dette er det som mest tydelig å skarpt skiller seg ut, og er samtidig ubestemt. Ett alt som endrer seg. En tom 
gruppe. Ett mayaenes ett-tall. Som andre ord er også tall pekere til noe, eller om vi vil se på tallets skygge, noe som 
kan peke på seg selv, oppfatte seg selv som streker. Dette er gitt ved fornuften, nytte og navigasjonsverktøy, og 
ubevissthet om referanserammene kommer ved tillæring og øvelse. Det skal mye matematisk øvelse til for å glemme 
dets forutsetninger, dets fundament og dets referanse-forhold.  

 Hvordan danner vi oss begrepet om en meter? Nettopp igjennom dette med at vi trengte mer nøyaktige mål 
eller standarder for å kunne lage like ting eller kopier mer nøye, oppsto behovet for lengde-maler også. Ved at vi hadde 
erfaringer av utstrekningsforhold og valgmuligheter, vil et slikt behov kunne fremstå som en utvalgsprosess. Ut fra 
slike utvalgsprosesser må både fornuften og naturen ha sine utvalg, gjerne gitt i samme sak, men bygd på en forskjells-
funksjonalitet. Uten denne kan det ikke tas et valg i alt det forskjellige utvalget består av. Samtidig skal fornuften være 
fornøyd, det vil si finne anvendeligheten innenfor beste rekkevidde.  
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 Som alle forhold ellers i utstrekningsverdenen går dette på forhold som større enn, og mindre enn. Det var lite 
anvendelig å lage en meter så stor som havet. Ikke burde den være mindre enn små-fluene heller. Den burde ligge et 
sted mellom våre bruksgjenstanders størrelse, våre apparater, klær, våre hus og møbler, samt kjøretøyer. En slik stokk 
burde godt kunne passe med avstanden fra livet og ned, eller en standard sverdlengde. Ut fra passende kriterier for 
bruk, tegnes en lengde opp, en form lages, og meteren støpes. Mange kriterier kan være annerledes enn dette, og 
samtidig må et navn gis, som betyr mål eller er gitt ved oppfinnerens navn, eller ut fra andre kriterier i fellesskapet.  

Meteren tas ut som et passende mål, og døpes til 1 meter. Den har fått et navn, og skal være standardmålet 
gitt ved lov. At den hundrevis av år senere må forkastes fordi den utvider seg i varmen og ikke er perfekt, er en annen 
sak. Vi går på jakt etter sikrere eller stødigere mål. Meteren blir døpt på nytt som en bølge i bølgefrekvensen til en 
spesiell lysstråle som ikke umiddelbart lar seg forstyrre av varmen. Men fra sine kontorer finnes de vitenskapsmenn 
som mener seg å ha vært på besøk i de sorte hull der lys-målet har oppført seg aldeles uanstendig, avbøyninger, 
frekvensforstyrrelse, tilleggsbetingelser osv.  

 Under visse hindringer og forutsetninger oppstår det altså muligheter for problemer, men ikke så relevant for 
oss her vi her. Lysmål godtatt! Men samtidig vokser universet i utvidelse, hvilket tilsier at både den gamle meter og 
lys-meteren? feil? øker til 2 meter i størrelse, men da vi selv og alt annet vokser, merker vi ikke dette spesielt. Vi kaller 
allikevel 2-meteren for 1 meter, og lite tyder på at anvendelighetsnytten har endret seg. Kommentarer fra mange hold 
er at "meteren fins som utstrekning i naturen allikevel, (verden står ikke for fall)". Det forsikres at vi om daggry ikke 
opplever at alle normale har blitt gale, og alle gale har blitt normale, for ellers ville vi alle etter vår egen 
normalbeskrivelse våkne som gale. Det å behandle vitenskapelige begreper er ensbetydende med varsomhet og 
vaktsomhet. 

 Ikke bare tallene, metere, flater osv. kommer inn i bildet slik. Vi måler også forandringer ved hjelp av solur, 
streker opp denne i tolv avsnitt, får døgnuret ved vannur og salt-ur med 24 timer, deler dette minutter, og krever 
nøyaktighet, lager sekunder, tiendeler, hundredeler, og snart er vi atomfysikkens landskap med milliontedeler og 
billiondeler. Atomur erstatter vanlige klokker som mal for rett tid. Atomfysikerne mener at dette også må innkalkuleres 
med visse feilmarginer over gitt tid og gitte forutsetninger.  

 Ingen tid eller forandringsmål kan klare seg uten forskjells-funksjonaliteten som drivkraft og som referanse-
mål, samt at betingelser i gitte forhold sannsynliggjør at nøyaktigheten kun er tilnærmet, ikke 100%. Da er tiden og 
forandrings-målene også utsatt for forskjells-funksjonalitet. Dis-kontinuerligheten er ikke stor, men viktig i de nøye 
observasjoner. Sekunder og bevegelses-prosesser samt bevegelseslover blir definert og krevd innført som standarder 
og lover. Selve analyse ne av grunnfundamentet og grunnfunksjonene, visse forbehold ved drøftelse av dette, gjør at 
tidsgåten og forandringsprosessene ikke kommer definitivt fullstendig frem i belysningen.  

 Enhver forandring, bevegelse eller tidsprosess, samt hendelse, (hvilket det er), må bygge på forskjells-
funksjonaliteten, ellers er det ingen endring. Om universets prosesser proporsjonalt endres med retardasjon og 
utvidelse endres også den indre forholdsmessige tidshastigheten, det vil si forandringsprosessene, der også de mest 
sikre tidsmål sannsynligvis influeres. Hvor god denne korrigeringen av tiden eller nye tidsmål er, avhenger av elitens 
forskning, eller den enkeltes funn av avgjørende betydning.  

 Det kan være enkelt å se for seg visse sider av målebegrep ved utstrekning og klokketid, hvordan de under 
forskjellige omstendigheter kommer til verden. Våre mål gjør at vi faktisk kan lage nye å bedre instrumenter slik at vi 
kan lage flere mål og enda nøyaktigere mål. Vi får temperaturmålere med celsius, kelvin og fahrenheit-grader, samt 
forskjellige typer måleinstrumenter til å måle dette med nøye. Etterhvert dukker det opp nye faktorer som ampere, 
volt, ohm, fluks, der strøm, spenning og resistans, samt induksjon av magnetisk og elektrisk karakter beskrives og får 
sine enheter ved en passende vurdering. Så kommer ångstrøm, samt andre lysmål inn i bildet.  
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 Det angis hva det er som regnes som spesifikt for definisjonen av elektrisitet, elektro-magnetisme, 
magnetisme, gravitasjon, antigravitasjon, den sterke og svake kjernekraft, samt forhold og bygge-stener ved partikler 
og krefter, slik som kvarker, gluoner, halvspinn, hel-spinn, samt forespeiling av gravitioner, magnetioner, 
gravitasjonsbølger og konstanter, strukturer, kvanteteorier, gravitasjonsteori og en begynnende åpen drøftelse av 
forholdene. Her er det ikke lenger selvfølgelig at det er lett gjengitt hvordan funnet eller utvalgsprosessene er gitt, 
men det fungerer etter samme mønster som tidligere. Uten fornuftens forskjells-funksjonalitet og prosessene ved 
naturen gitt ved forskjells-funksjonalitet, kunne ikke utvelgelse av mal og mål funnet sted, og naturen ikke fungert.  
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Erkjennelses-mulighet av vitenskapelige begrep 
Begrep, definisjoner, lover. 

Hvordan erkjenner vi hardhet? 

 Om vi ikke har fornuft, bevissthet som merker endring, registrerer forhold, sammenligner, er en av de viktigste 
forutsetninger vi trenger for å merke hardhet, blitt borte. Følelser og sanser er også noe av det som er tilknyttet 
fornufts-systemet, slik jeg inn-befatter dette. Uten å merke forskjell ville vi ikke kunne føle eller registrere for eksempel 
hardhet. Om ikke noen forskjell er merket, følt eller bevisstgjort vil heller ikke noe i form av kraft, energi eller hendelse 
være følt eller bevisstgjort. På grunnlag av visse forutsetninger, (tidligere erfaringer av følelser og bevissthet), kan vi 
resonere, assosiere, tenke oss til, føle på situasjonen, slik at vi kan forestille oss om noe er for eksempel hardt. Dette 
er gjenkjennelsen, sammenligning i vaner, forskjeller i regelmessigheter og uregelmessigheter. Men hvordan erfares 
hardhet som læring og erkjennelse direkte eller indirekte ved handlinger og hendelser?  

 Et vanlig eksempel er at vi tar på noe, klemmer på noe, forsøker å bryte noe istykker, prøve presse noe 
sammen, prøve å komme igjennom noe, indirekte og direkte som for eksempel i en operasjon med hammer, spiker og 
planke. Dette vi opplever som motstand er avgjørende for vår erfaring av hardhet. Vi kan også påføres oss noe, slå oss, 
komme bort i, bli truffet av noe tiltenkt eller tilfeldig, vi kan vrikke noe, eller bite oss selv i tunga. I disse prosessene 
må noe utføres, for eksempel forsøk på å komme fri, kjenne på kroppstilstand, bevegelse, gjerne ved at du selv utøver 
kraften, eller den utøves av noe annet, for eksempel personer eller naturkrefter.  

 Jeg mener bestemt at en bevegelse som stoppes, hindres, (du tar på en hard gjenstand), registreres som en 
forskjell (en endring i tilstand). Du kan stå stille inntil et bord, presse beinet inntil dette, slik at det gjør vondt. Nervene 
irriteres og sender jevnt signaler, slik at vi merker vondt, merker forskjell (motstand), slik som for eksempel kan 
betegnes som hardhet. Når vi presser på noe utfolder det seg også en kraft, og en motstand, at noe ikke gir etter, slik 
vi vil, eller det burde ha gjort, og da merker vi forskjellen, vi merker for eksempel en grad av hardhet.  

 Forskjellen i hardhet erfares som forskjellen i motstand, grad av ettergivenhet eller elastisitet, graden av kraft-
anstrengelse. Vår viten om graden av hardhet kan ikke erfares eller bevisstgjøres, føles, uten igjennom graden av 
forskjeller, at forskjellige tilstander referer seg i forhold til hverandre i vår bevissthet, det at vi merker forskjell. Om en 
ytre natur eksisterer, med en virkelig utstrekning, slik den i mest alminnelig forstand forstås, og den virkelig har 
hardhet, naturkrefter som i sin tilstand tilsvarer slik vi oppfatter dette, vil også hardheten her måtte bygge på grader 
av forskjellig i virkning, altså et liknende prinsipp. Vi kan registrere slikt i for eksempel tilfeller der en hard gjenstand 
lett lager riper i en bløtere gjenstand. I fornuftsforklaringen som ofte benevnes som forestillingsbilder har jeg tatt opp 
sammenlikninger og vurderingers betingelser ovenfor møte med tilstandene.  

Hvordan erkjenner eller erfarer vi tetthet? 

 Tetthet har også et forhold til det vi erkjenner som hardhet. Tetthet er derimot ikke bare erfart ved 
hardhetsgrad. Heller ikke tynn-het, tykk-het, gjennomtrengelighet definerer tettheten endelig. Vi kan godt svømme 
igjennom en kvikksølvbeholder selv om tettheten er 20 ganger høyere enn oss, mens en trevegg som har mindre 
tetthet enn oss selv virker vanskeligere å trenge igjennom. 

 Tettheten kan altså ha svært forskjellig hardhetsgrad. Motstand og bevegelighetsmulighet henger allikevel 
sammen uten at motstanden er gitt ved bare hardhet alene eller tetthet alene. Berkeley og meg: Vi kan neppe se for 
oss en utstrekning uten samtidig å tenke oss en farge på den, svart eller rød, ev. vannaktig. I verdensrommet utlignes 
en del av forskjellene mellom vann og kvikksølv ved forsøk på bevegelse, men tregheten er allikevel fremme som 
synlige eller merkbare forskjeller på vannet og kvikksølvets tiltrekning og friksjons-natur. Tettheten samt tregheten i 
massen vil da bremse deg fortere ved friksjon i kvikksølv enn i vann.  
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 Tettheten er knyttet til massen, vekten, og vil også måtte bedømmes etter gjennomsnitts-tetthet i former og 
mønstre under de ulike forhold. Jern er tyngre enn vann, men flyter på vann når den har form som en båt med et visst 
uthulet forhold, og at uthulingen står i et visst forhold til kraftretninger, (at båten ikke ligger på siden, tar inn vann og 
synker. Slike forhold er avhengig av hvilke forhold det for eksempel er mellom luft, atmosfærisk trykk, vann og 
trykkforholdene her, samt tyngdekraften eller annen kraft som virker inn i situasjonen.  

 Tetthet, og tetthet i sammenheng med form, er avgjørende faktorer, og normalt også bevegelse, som kan føre 
til kantring eller om hvor høyt ovenfra noe slippes, (at en sjøsatt båt slippes fra så stor høyde at dens form bryter under 
vannflaten og tar inn vann). Formen har vi fått vite noe om under utstreknings-erkjennelsen. Form, massivitet, hvor 
tett noe ligger, samt fenomenets tyngde(gravitasjon), og kraftretningene og deres styrke er det som samlet gir oss 
våre betegnelser av tetthet. Stoffer kan ta samme plass og bestå av like store enheter, men de kan ha forskjellig tyngde. 
Dette beskriver vi som tetthet.  

 Om tetthet måles ved kompakte former som kule-form og kubiske former der forskjellige stoffer settes inn i 
like utgangsformer, vil vekten av stoffet/massen være utrykk for stoffet eller kraftens tetthet. Se endringer om dette 
ved akselerasjon og bevegelsesforandringer. Forutsetningen for at tetthet måles riktig er at vi tar utgangspunkt i 
normaler eller enheter, samt de tilleggs-betingelser som ligger til grunn ved forholdene. Alle stoffers tetthet gis ved 
grunnstoffene som at partiklenes forhold skal ligge tett inntil hverandre uten andre ekstraordinære strukturer enn de 
enkleste. Ut fra dette beregnes forhold ved utvidelse, væskeform og gassformens innbyrdes partikkelforhold. Kraftens 
tetthet angis ved virkningsmønstrenes tetthet beskrevet som styrke, eventuelt gitt ved bevegelsesevne og 
kraftforandringer.  

 Det samme gjelder partiklers tetthetsforhold i samlede grupper, enkeltpartiklers tetthet i forhold til areal, 
samt gjennomstrømning av partikler og krefter pr arealer i forhold til tid. Med andre ord mengden av krefter og 
partikler i et område grunnet gjennomstrømningsmengde, slik som ved forskjellig elektrisk styrke målt ved passering 
av elektroner igjennom ledninger og materialer. Trykk i gasser og materialer, eventuelt i krefter, kan også peke mot 
bevegelsene eller forandringens former som i innbyrdes kollisjoner og for eksempel akselererende bevegelsesmengde 
et område har. I vitenskapens forskning og utvikling, erfaring, har de matematiske modeller og normaler blitt 
opprettet.  

 For eksempel vil det ikke være gitt for Archimedes, Arkimedes, at strukturer er første betingelse som avsløres 
ved noe som senkes eller flyter på vann, og strukturene er heller ikke det første som avsløres. En metallisk baljeform 
eller ballform som flyter på vannet vil kunne utformes i forskjellige volumer uten at volumet eller 
gjennomsnittstettheten avsløres. Om den virkelig presses under vann vil det fortrengte vann vise volumet, og dermed 
tettheten i sin helhet. Med en balje går dette kun når baljekanten og vannkanten står likt med hverandre. Når baljen 
er under vann vil baljevolumet lenger ikke måles, men metallets tetthet og volum. Ikke i noen av tilfellene avgjøres 
objektenes form eller struktur. Tetthet ved balje og ball som flyter oppå vannet, samt de samme legemer nedsenket i 
vannkant, vil vise en tetthet i forholdet mellom fri flyt og nedsenket tilstand som viser gjennomsnitts-tettheten for 
volumets blanding av luft og metall.  

 Dette gis ved betingelser om at 1 liter vann har 1 tetthet som ved 1 atmosfære trykk er lik 1 kg, og at luften er 
på 1 atmosfæres trykk, og at vi på forhånd har bestemt dette som maler for mål av tetthet sammen med 
forhåndsbestemte lengde-maler eller volummål som meter for lengder og kubikkmål, ev liter og kg. Så kommer 
regnemåten i tillegg. En ball fylt med hydrogengass er avhengig av hvilke oppdriftskrefter luften har i forhold til seg, 
samtidig med forsøk på å senke en slik i vann. Tettheten vil ellers bli en misvisning. Dette betyr at tetthet ikke under 
alle omstendigheter kan beregnes med vann-metoden. Kraft-tetthet kan ikke beregnes på denne måten med 
fortrengthet som utgangspunkt i forhold til vann.  

 Den ideelle tetthet fremkommer i forskjellige former. En av disse er den jevnt fordelte tetthet der et område 
er like tett hele veien av den type kraft eller stoff tettheten beregnes for. En jevn kontinuerlig innbyrdes likeverdig 
fordelt tetthet. En annen ideell tetthet er når det er jevn overgang mellom tetthetsområdene, slik som at det er jevn 
kontinuerlig avtagende eller stigende kraft eller stofftetthet.  
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Om det er en mer ujevn fordeling av tettheten, at det måles til plutselig overganger i tetthetsgrad uten at det 
forstås som en jevn logisk overgang så kan det enda tolkes som ideelt fordi hele området i det minste dekkes av 
tetthetsgrader. Også vakuum, ingen tetthet, samt uendelig kraft eller energi i området, forstås som ideelle ytterverdier 
når kraft eller stoff skal referere til tetthet-hets-grad.  

 Dette betyr ikke at det er u-ideelt at 2 forskjellige krefter eller kraftstrukturer inntar et område i fellesskap, 
men kan vanskeliggjøre forståelsen vår av hvorfor. Tidligere har det vært alminnelig å forstå begrepet om at samlet 
bevegelsesmengde er konstant, samt at kraft og motkraft utligner hverandre eller utfyller hverandre, som ideelle 
utgangspunkter for forhold i tetthet, og begrepet harmoni og balanse er tilsvarende benyttet som ideelle verdier. Om 
jern inneholder luftbobler og gravitasjonsobjekter forstyrrer hverandres baner og operasjons-områder, er dette noe 
som i sine stunder oppfattes som u-ideelt.  

 Det som mest kanskje ikke regnes som ideelt er når målinger eller formler ved forholdene i et område viser 
regelrette avbrudd i kontinuiteten, at et romområde fullstendig skulle mangle en kraft eller stoffnatur, at det er opp-
rom i kraftmålingen, at beregninger og eksperimenter støtter hverandre ved at et område ikke viser en sammen-leddet 
kontinuerlig utstrekningskraft. Vridninger i kraftstrukturer uten at vi har klart for oss sammenhengen kan også 
beskrives som u-ideelle forhold.  

 Vi mangler referanser. De ideelle forhold er referanser. Ideelt sett har ethvert romområde et tetthets-forhold 
fra 0 til ∞. Dette er ikke legitimert eller bevist. Diskontinuitet i kraftnaturen kan virke akseptabelt, men u-ideelt for 
noen, men av andre kan det oppfattes som at noe må finnes i avbruddsområder også, og det opprettholdes da et 
ideelt bilde av området. Å konstatere/akseptere tilstander med avbrudd og likedan om kontinuerligteter, er begge en 
avgjørelse som kan oppfattes som ideelle, og blir dermed det Weber kaller skoleeksempler slik som konstanter og 
vakuum mm. 

 Bevegelige forhold slik som også det som utledes som statistisk forskjellige forhold, er slikt som søkelyset om 
brudd, avbrudd, irrasjonalitet, sammenhenger, oversikter, rasjonalitet, rettes mot ved vår undersøkelse og forståelse 
av stoff og kraft. Dette er det som utarter seg i begrepene om uro og orden, kosmos og kaos innenfor bevegelses og 
forandrings-forskning. Dette fører videre til mer ren kaosforskning eller kosmosforskning, der begge inneholder 
deterministiske og indeterministiske "verdier".  

 Gravitasjonskraften er også et eksempel på hva vi finner strukturforhold i etter forholdene mellom masse og 
hastighet, akselerasjon og retardasjon, mens meget av forholdene ellers rundt kraftens tetthet står i et udefinert 
område. Hva er egentlig gravitasjonen? Hvorfor virker det som det gjør? Tetthet i forbindelse med kraft beskrives ikke 
direkte slik bevegelse eller utstrekning mer direkte etterprøves. Kombinasjoner mellom begrepene bevegelse, 
utstrekning og tyngde gir oss en oppfatning av forholdene ved gravitasjonen, samt at balanseorganer i kroppen 
innordner seg etter denne. Dette er det fornuften må innordne for å få begreper om dens styrke og tetthet.  

 Det er dermed ikke sagt at utstreknings-forståelsen er uavhengig av gravitasjonskraften, eller at våre begreper 
om lengder, høyder og bredder, flater og volum blir forstått uavhengig av denne. Opp og ned, frem og tilbake, er jo 
tema vi ofte ubevisst sammenligner med tyngdekraften. De første bevegelser av armen mot gjenstander vi vil ta på 
som små, gir oss en følelse av anstrengelse g kraft, idet vi gjør oss våre erfaringer om avstander. Slik er også dybdesyn, 
korrigeringer mellom de to hjernehalvdelers synsområder, forbundet til overvinnelsen og beregning av avstander, og 
utfoldelsen i rommet. Tetthet forbundet til kraft beskrives med begrep som masse, volum, form, hastighet og 
gjennom-trenging-het, og til slike forhold er også lyshastigheten og lysenergien et viktig holdepunkt eller referanse.  

 Det opereres i høy grad med gjennomsnittsverdier, grenseverdier og statistiske sann-synligheter rundt 
gravitasjonsfenomenene. Begrepene vekt og kilo henviser ofte til gjennomsnitts-verdiene, samt statiske verdier for 
hva den spesifikke vekt for minste-bestand-deler, partikler, kraftgrader i et volums ideelle område med fordelt kraft i 
seg. Disse tetthets-forhold og tetthetsbeskrivelsene må også bygge på forskjellen til alt, intet eller noe. Når det 
refereres til tetthet i forbindelse med kraftbegrepene, er det snakk om tetthet i forhold til 0 og uendelig, og mellom-
liggende verdier, tetthet i forhold til sammenlignende eller tilstøtende områder, i forhold til måleverdier som rommål 
og tidsmål, rom og bevegelse.  
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 Vi kan ikke dedusere eller merke tetthet uten å merke noe, merke forskjell, oppfatte noe. Tetthet opptrer som 
et relasjonsfenomen, og dermed som et forskjells-fenomen i rom og tidsbegrep. Virkningstetthet og stofflig tetthet 
registreres og merkes som forskjells-funksjonalitet. Uten å merke denne forskjell kan vi ikke erfare tettheten og 
tettheten i forhold til noe, (en mal), og vi merker forskjell i virknings og referanseforhold. Tettheten er da om vi ser 
naturen som det faktiske utstreknings og virkningsrom vi synes å oppfatte, noe som også i praksis må følge samme 
grunn-prinsipper som forskjells-funksjonalitet. Om noe, oss selv eller noe annet er tett er dette forskjells-
funksjonalitet. Endring og referanser i volum/motstand, følelser, bevissthets-konklusjon, er referanser mellom det 
som står frem til forskjell fra alt annet. Tetthet må refereres til vekt, massekraft og treghet.  

 Comments: Selvsagt volum også, men det kommer frem i teksten om former her. 2018. 

Hvordan erkjenner vi elastitet?  

 Under elastiske forhold kan følgende sortere: Mykhet, tøyelighet, strekkbarhet, økning av volum som utvidelse 
eller innskrenking av dette, samt øket kraftstyrke eller stofflighet eller minskning av dette. I disse situasjonene kommer 
endring av form og mønster til som viktige ingredienser. Det er lite av annen oppførsel hos den oppfatning fornuften 
har av disse forholdene. Fornuften følger liknende modeller ved forståelsen av dette, men selv erkjennelsen av den 
ytre natur baserer seg på oppfatningen. Forandringsfaktorene spiller en essensiell rolle i elastitet-fenomenet. Elastitet 
er også blant de mer direkte erfaringer og erkjennelser. Vi kan trekke konklusjoner ut fra det vi ser og slik vi handler 
uten måleinstrumenter og matematisk beregning, men det er tilsvarende lett å redegjøre med disse som referanser.  

 Selve fornuftens virksomhet er beskrevet i egen avdeling. Uten måten vi igjennom det følelses-messige og 
bevissthets-messig, det fornuftige, oppfatter forhold på, kunne vi ikke erkjent elastiske fenomener. I praksis tilsier 
dette at vi klemmer på ting, blir klemt på, presser noe sammen, ser noe som trekker seg sammen eller utvider seg, 
strekker på metaller, klær, naturelementer, og som eksempel drar i en strikk. Rents sansemessig og fornuftsmessig 
kan vi ikke tenke oss en elastitet uten forandringsfaktoren eller endring i en størrelse. Forandringsfaktoren bygger på 
forskjells-prinsippet, er forskjell fra det som var som en tilstandssammenheng, en virkning. Elastitet bygger altså på 
det at det må bli en forskjell, og innebærer forandringsfunksjonen.  

 Endring i lengde, flate, volum, er eksempler på de forskjells-egenskaper som inngår i vitenskapelige 
beskrivelser og observasjoner som elastiske forhold. Målinger viser både kraft-forskjeller og form-forskjeller når noe 
strekkes. For eksempel en strikk som strekkes vil observeres som dette. Kraft-mål-endringen er typisk ved elastitet-
fenomenet. Her opptrer dette som at det må tilføres mer kraft for å dra strikken stadig lengre, og at det blir stadig 
vanskeligere å strekke den videre, inntil den når bristepunktet og ryker. De faktorene vi tidligere har gjennomgått 
forbundet med elastitet er hardhet, utstrekning, tetthet, kraft, slik som gravitasjon og bindings-krefter. For å klargjøre 
de andre problemstillingene forbundet med elastitet og tetthet må vi se på tyngde, kraft, form og mønster-begrepene.  

Hvordan erfarer og erkjenner vi tyngde?  

 Allerede når vi ligger på en seng sanser vi trykk eller tyngde som fremkommer av at tyngdekraften presser 
deler av vår egen kroppsmaterie sammen mot den siden vi ligger på. Akkurat der vi berører underlaget kan vi merke 
et trykkende område. Dette trykket kjenner vi på en annen måte når vi står eller går, da vi henholdsvis kjenner dette 
under fotsålene i foten, og i kneleddene. Forskjellen mellom å gå, stå og ligge gir oss begrep om trykk, trekk og skyv-
krefter. Stillingene vi befinner oss i blir referansepunkter, blir til husk og vane, og referanser vi holder oss til. Når vi 
ligger merker vi at forskjell på hver side av kroppen som vekten hviler på og de motsatte sider av kroppen. Resten av 
kroppen virker friere og lettere enn den kropps-delen som ligger mot underlaget.  

 Vi erfarer dette som kraftforskjeller, eventuelt som anstrengelser som er endringsfaktorer, altså forskjell, i 
tilstanden, noe vi følelsesmessig og bevisst registrerer. Når vi ligger og sakte forsøker å løfte armen, merker vi tyngde 
som kraftanstrengelser, altså forskjeller fra foregående tilstand. Uten disse relasjoner, forskjeller, forhold med å skille 
ulike og like, sammenligningene, kan vi ikke erfare tyngde. Dette betyr at forskjells-funksjonaliteten ligger til grunn for 
relasjoner, sammenlikninger, det å skape forhold. Fornuften tar over virksomheten ved å merke seg forskjeller i eller 
ved naturen.  
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 Fornuften arbeider så videre etter sitt prinsipp som også bygger på forskjells-prinsippet, relasjonsforholdene. 
Om naturen virkelig har en slik egenskap vi kaller tyngde og tyngdekraft må også denne bygge på forskjells-
funksjonaliteten i sine relasjoner. Det neste vi opplever er vondt, godt, vi treffes av noe, slipper noe på foten, slår oss 
osv.  Størrelsen på massen er avgjørende, samt hastigheten dette har, for at vi skal oppfatte det som tyngde og kraft. 
Å bære noe blir ofte vår direkte erfaring med tyngde. Da sammenstiller vi lett omfang noe har med den anstrengelse 
eller kraft vi må bruke for å bære dette. Ut fra dette kan vi også få et inntrykk av tetthet.  

 Det er ikke bare anstrengelser, motstand, følelsesvirkninger, som oppfattes som tyngde og som står i et forhold 
til hvem kraft(arbeid) vi må sammenlikne dette med, men vi tillegger også alle tingene ut fra vår vane og erfaring å ha 
tyngde før vi har etterprøvd dette, før undersøkelser. Vi mener at om noe har den naturoppbygningen, som ligner det 
vi har erfart med tyngder tidligere, så har dette vi synes ligner også tyngde. Dette oppfattes igjen som kraft(eller 
anstrengelse), om vi tenker på det som en handling, at vi for eksempel tenker å løfte opp og bære det vi ser på.  

 Kraft, anstrengelse, arbeid, oppfattes som endring, altså en forskjell fra eller i tilstanden, altså forskjells-
funksjonalitet i likhet med den forskjell som fornuft, bevissthet må merke/oppfatte. Dette husker vi fra fornufts-
beskrivelsen. Den videre erfaring og utprøvelse med tyngde gjøres gjennom å veie noe imot hverandre eller 
sammenlikne noe, gjennom alt fra jekkprinsipper, skålvekter, fjærvekter, ev digitale, samt avveining i hendene, 
bedømmelse av likhet og ulikhet. Disse viser forskjeller som ofte er avlesbart ved en pil eller tallverdier på skalaer eller 
lengder som noe trekkes eller vippes. Likestilling er en spesiell tilstand som forteller oss at verdiene vi veier mot 
hverandre er svært like, ev. jevngode. En slik avveining kan også gjøres kroppslig sett igjennom sansning og fornuft, 
der vi baserer oss på graden og evnen til å merke forskjell.  

 Referansene vi tyngde som, fremstår på forskjellige måter som viser grader av forskjeller, og må bygge på 
forskjells-funksjonaliteten. Videre beskrivelser av tyngde må tas opp i forbindelse med kraft-begrepet. De mer nøye 
mål av tyngde inkluderer utstrekning, form, tetthet, samt mal-enheter og kvantitative verdier som tall er representant 
for.  

Hvordan erfarer vi kraft og krefter? 

 Kraft kan erfares igjennom mange situasjoner. Det kan være press, trykk, klemming, arbeid, anstrengelse, grad 
av motstand, tiltrekning, frastøting, oppløsninger og sammenføyninger av krefter og energier. Økning og minskning av 
kraftvirkninger kan også være betegnelser for akselererende og retarderende bevegelser. Ved synssansen merker vi 
kraften gjennom at det oppstår forskjell i tilstandene. Ved fysiske anstrengelser merker vi forskjell i grad av motstand 
eller bevegelsesfrihet. Fysiske anstrengelser kan i tillegg merkes i forskjellig grad på vondt og godt, altså gjennom 
friksjon, støt og forskjellige typer av hindringer.  

 Kraft kan også merkes som forskjellig grad av lyd, forskjellige grader av smak, grader av lukt, ved synet i grad 
av for eksempel lysenergi, slik som hvitt, farger, mørke og kontraster. Synssansen, samt følbarheten på vondt og godt, 
henholdsvis varmt og kaldt, kan gi oss inntrykk av former og mønstre, noe som fremtrer ved måten vi merker 
forskjellene på. Ved følbarheten av å ta på ting, vil retninger i bevegelse fortelle oss om forhold vi setter inn i 
erfaringssammenhengen slik som opp, ned, til sidene, frem og tilbake, om vi er på vei mot noe eller er på vei vekk fra 
noe.  

 Energi er ofte beskrevet som statisk eller virkningsløst, i en bundet form, en låst tilstand. Et viktig spørsmål er 
om energi overhode er inaktivt eller virkningsløst. Det samme gjelder for beskrivelser av bevegelser, at den ene 
bevegelsen opphever den andre. At forholdene kan påvirke hverandre er nå en sak, men om de virkelig kan oppheve 
hverandre er en annen sak. Dette gjelder spesielt når det samtidig er slik at bevegelsene fungerer som ledd i de relative 
forhold.  

 Uten at vi merker forskjellene i bestemte eller ubestemte forhold kan vi ikke konstatere noen kraft. Dette 
gjelder både ved direkte erfaring, ved indikasjoner på krefter og andre fornufts-baserte intuisjoner, og gjelder også 
ved indikasjon eller fastslåelse ut fra teoretiske beregninger. Fornuften er som vanlig en instans som må behandle 
inntrykkene av kraft-formene vi erfarer, samt sette dette i system, og fornuften har vi behandlet i et tidligere ledd.  
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 I praksis erfarer og erkjenner vi kraft igjennom for eksempel mønstre eller påvirkninger hos noe vi har kontakt 
med, noe vi ser eller føler. Vi merker dette når vi endrer kroppens stilling i form av anstrengelser og motstands-grad.  
Når vi løfter noe, kaster noe, trekker noe til oss, skyver noe fra oss, samt gjør bruk av redskaper. Våre begrep forbundet 
til dette er slik som styrke, sterkhet, tyngde, slit, arbeid, lek og alvor i forbindelse med aktiviteter. Hurtighet og treghet 
er også viktige begrep i sammenhengen med kraft-erfaringer.  

 Kraften kommer særlig til utrykk igjennom irritasjoner, som for eksempel når noe jevnt sender signaler i form 
av during eller annen lyd, vibrasjoner og trykk-følelse, gjennom elektriske ladninger som mottas igjennom hud, hørsel, 
synssans, og andre organer som merker forskjell i tilstander. Om vi ikke mottok noen signaler, ville vi ikke merke noen 
kraftvirkning eller endring. Signalene er hva vitenskapen godt kan kalle data, eller informasjon. Data kan ikke 
registreres uten at det merkes forskjell, og fornuften er det som får oppgaven å sortere grader eller kategorier for 
forskjellighetsfunksjonelle funksjoner. Både jevne og ujevne kraftutfoldelser oppfattes som at det aktiv tilstrømning 
av noe som merkes til forskjell fra at det ikke merkes noe.  

 Den tydeligste måten vi merker kraften på er igjennom radikale endringer av styrken, fordi vi da kan avtegne 
endringene tydeligere, og lettere kan formidle til oss selv og andre om hva kraftens vesen har til oppførsel. Oppførsel, 
aktiviteter og virkninger er resultater vi oppfatter som kraftoppførsel. Vi er gjerne av den oppfatning at om krefter kan 
utløses må disse i forskjellige former være lagret i tingene eller tilstandene.  

 Når krefter og partikler er i likevekt, virker de rolige eller nøytrale, og dette beskrives som det bestående som 
kraften utløser endringene hos. Slike former som det skjer endringer blir kalt energi. Energien regnes som fast og at 
endringer skyldes bevegelsesårsaker eller kraftpåvirkninger. kreftene kan endre energitetthet og oppløsning av 
energitettheten slik som når noe presses sammen eller eksploderer. kraften regnes som årsak til endringer som gir 
energien den oppførsel eller sammenstilling energien har eller får. Legg merke til at denne energi-beskrivelsen antas 
og A: ikke selv å være aktiv, ikke selv er den egentlige årsak, eller at dette kan ha omdannelsesfunksjonalitet i seg selv. 
B: At denne energien kun kan endres eller påføres oppførsel utenifra fra krefter som anses som ledd i en årsaks-rekke.  

 Det som er rart er hvordan kreftenes virksomhet igjennom den elektriske kraftutfoldelse, gravitasjons-kraft-
utfoldelsen, kreftenes kraftretninger eller trekk-retninger, samt utbyttingen kan strømme innover i energiobjekter, 
strømme ut fra kraftobjekter, i det hele tatt legge beslag på energienes område. Hvordan kan kraftrommet, altså for 
eksempel gravitasjonskraften, dekke rommet tvers igjennom og fordelt over hele rommet der energien og kvanten 
befinner seg. Hvordan kan kvanten og dens energi, samt gravitasjonskraften, på samme tid, med sin utstrekning, dekke 
samme utstrekningsrom?  

 Det som er rart er at noe som i dette tilfellet, der begge fenomener blir omtalt å være av en struktur eller 
substans, begge kan ta hundre prosent av den samme utstrekningsplass. Regelen fra den alminnelige vitenskapbilde-
forståelse er at rom er en dimensjon, eller tredimensjonal tilværelse, som normalt har blitt forstått som at det er 
enestående i forhold til energi og kraft, at kraftens utstrekning eventuelt kommer i tillegg til utstrekningen selv. Men 
etterhvert som historien har utviklet seg blir energi og krefter antatt å være en sambinding mellom utstrekning, 
bevegelse og strukturer. Det antas at et eller annet i energi og kraft ikke nødvendigvis beskrives som utstrekning, at 
energien har en egenskap i seg som ikke er utstreknings-karakteristisk, slik bevegelse er en egenskap som heller ikke 
regnes som utstreknings-karakteristisk.  

 Etter som teoriene har utviklet seg, er det mer en alminnelig oppfatning av at bevegelsen og tids-begrepene 
inngår med rommet igjennom de energi eller kraftstrukturer som undersøkes. Det er dette som betegnes som rom-
tiden, at strukturer endres igjennom bevegelse, men uten en beskrivelse eller forståelse av hvorfor det skulle være 
strukturer. Det sies med andre ord at kraft ikke kan tenkes uten utstrekning, at energien ikke kan tenkes uten 
utstrekning, og i enkelte tilfeller at utstrekning ikke kan tenkes uten kraft eller energi. Om rom, tid og kraft, altså 
utstrekningsforandring og kraft/energi-sentra, tilsammen skal utgjøre et produkt, der rom, tid(forandring) og 
strukturer inngår i hverandre, da er det rart å høre beskrivelsen om at et område har 100% utstrekningsrom hvilket 
innebærer forandring og tid, at det samme området har en energi-substans som må ha sitt eget utstrekningsrom, at 
energien selv har utstrekning, og at kraften har egen utstrekning og at de begge inngår i et produkt. Er det felles 
utstrekning for dem alle, eller er det flere utstrekninger som dekker samme området samtidig. Gir rom plass til rom?  
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 Om svaret er at rom, forandringer og strukturer inngår som samme ting, altså som forskjellige sider av den 
samme ting, samme produkt, blir problemet med gravitasjonskraften og energiens utfoldelse på samme sted, umulig 
å forstå uten at de inngår i hverandre. Dette betyr igjen at om kraften er endringsbar eller årsak til bevegelsen så vil 
også energien ha samme karakter. Det er dermed ikke lenger gitt at begrepet energi er en fast størrelse, forandrings-
løs, fordi vi ikke kan vite om det er kraften eller energien som er bærer av funksjonalitetene. Ideelt sett er påstanden 
om at energien skal være konstant, eller forandrings-løs, funksjons-løs, hva endringsmulighet angår, men da trekkes 
også forandrings-faktoren og tidsfaktoren ut av objektet, samt at tid sidestilles romobjekter. Separasjonen kan umulig 
gi et virkelig rom-tid-produkt. I praksis er ikke slike faste energi-former å finne, så energien eller absolutt energi, blir 
et idealbegrep og referansepunkt slik som linjen, 1-tallet og meteren.  

petit: Glem ikke at ethvert stadium i en kraft beskrives tilsvarende energien. 

 Energi blir en øyeblikks-definisjon av objektets form og mønster. I slik måte å se energien på kan energi forstås 
som fast. Det vi i praksis henviser til kan vi ikke dedusere eller si er fast, eller uten egen forandringsfaktor. Vi kan ikke 
si at det ikke er selv-endringsbar energi i praksis. Vi kan ikke regne kraftens stadier som energiløst. Potensiell kraft. 
Om kraftvirkningene også har form og mønster, vil øyeblikksbilder av dette også kunne angis som en energi-verdi. Om 
magnetisk eller gravitasjons-kraft innvirker, har retning inn i objektets natur, i hele objektets natur, så vil energien 
måtte påvirkes av dette, da energien med sitt potensielle formmønster, er nødt til å eie samme plass. Kraft og energi 
må inngå som samme sak, og bevegelsesmønstre, forandringsfaktoren, må tillegges noe annet som årsak enn denne 
samstemte virkning.  

 Da står valget mellom en årsaks-rekke som forklaring til hendelsene, eller at alt under ett, den uendelige årsak, 
årsaks-totalen, eventuelt den ene årsak, forklares som iboende ved det eksisterende noe. Funksjonelt tilsier en 
beskrivelse av forandringsoppførselen, og dens funksjonelle natur/fremkommelighet, en forskjells-grad. For å 
illustrere et områdes forandringsfunksjon, eventuelt en utvidende kraft, vil vi se at de utstreknings-messige strukturer 
endrer sin utstrekning og utstreknings-relasjon. Denne endringen er forandringen eller bevegelsen, og skyldes en 
forskjells-funksjonalitet, altså en årsak eller funksjon til relasjoner og relativitet. Hovedsaken eller funksjonen må ligge 
i forandringsfunksjonen. Det er forandringsfunksjonen som i sin grad avgjør stabil eller endret utstrekning. Da vil 
endringsfunksjonen være ledende for utstrekningsgraden.  

 

Indirekte kraft-erfaring og erkjennelse 

 

 Når vi holder et papirark over en magnet og drysser jernspon på papiret, danner det seg et mønster av 
sponene. Vi ser at sponene beveger seg fort mot visse områder inntil de stopper opp og danner et strukturert mønster. 
Selve kraften erfares da ikke direkte, men igjennom bevegelsen av jernsponene, og kreftenes strukturer avtegnes der 
sponene faller til ro i et mønster. Når vi er iakttagere av hva som skjer kan vi bare slutte oss til at det er krefter som 
virker inn, men allikevel vil lyset, synssansen, og fornuften utgjøre en erfaring med krefter i virkning. Om vi derimot 
holder i en magnet som føres mot metaller eller andre magneter, vil vi kjenne kraftens trekk-kraft, og vil derigjennom 
mer direkte erfare kraftens retninger og tilstedeværelse.  

 Anstrengelsene for å holde magneten i ro er også den anstrengelse vi erkjenner som kraft, det vil si 
endringsvirkninger. Vi deltar i kraftanstrengelsen og koordinerer vår viten eller erfaring i fornuftsmessig og forståelses-
sammenheng. Flere sanser som er tilknyttet prosessene samt deltakelse i prosessene gir oss en mer direkte 
erkjennelse av endringsprosessene i en fornufts-sammenheng. Ved å utprøve vår egen erfaring og anstrengelse, samt 
forståelse mot et vektprinsipp eller vekt-system, kan vi lage et vektsystem og standardmaler i form av tekniske 
innordninger, tall og enheter. Dette er den forsikring vi har for at vi "stoler" på at vekten angir tyngde eller kraft-
treknings-forhold slik vi pleier å oppfatte som faktiske tilstander.  
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 Veiingen regnes som en av de direkte prøvbare, erkjennelsesbare erfaringer og erkjennelser, selv om også 
dette utgjør indirekte faktorer. Den direkte erfaring setter deg inn som deltager i den erkjennelsesbare prosess. Lyder 
er også kraftvirkninger, og kan regnes som tildels direkte erfaring selv om selve hendelsen som skaper lyder er et annet 
forum. Om vi tar på en høy-taler kan vi kjenne vibreringseffekten og setter oss da nærmere det erkjennelsesbare som 
kilde. Indirekte erfaring av kraft kan også komme igjennom sammenligning av tidligere erfaringer av ballen og støt mot 
egen kropp, som er en erfaring vi projiserer frem i forståelsen av at vi ser en ball komme sprettende, der lyd, bevegelse, 
samt endring i bevegelse, og det som ballen måtte forårsake av hendelser på sin vei.  

 At grus spretter unna også videre. Antar vi at en bevegelsesårsak ligger til grunn for at noe er i bevegelse, 
forstår vi dette som at det i første-hånd skyldes en krafttilførsel, at en kraft er årsak til at noe hender eller virker, eller 
er i en bevegelse eller oppførsel i forholdene vi ser som den aktuelle sammenheng og sammenlikning av natur og 
fornuftsoppfattelser.  

 Når kraft eller energi både direkte og indirekte bare kan erfares igjennom grad av oppførsel og virkning, samt 
grad av hva vi merker det som, må både oppførselen og fornuftens sansning av dette bygge på forskjells-graden i 
forskjellige former, mønstre og virkninger, selv udefinerte virkninger, som til slutt bunner i forskjells-funksjonaliteten.  

 

Utvalgsmekanismen. Hvordan erkjenner vi utvalg og utvalgs-mekanismer og hvordan eller hva kan få oss til 
å mene at vi erkjenner dette, samt hva legger vi i begrepet erkjennelse?  

 Å nedsette verdier er en fundamental egenskap ved mennesket. Om vi ikke hadde et fastere fundament i oss 
selv, ville vi ikke kunne holde orden eller huske noe. Forutsetningen er at hastigheter og aktivitet ikke er absolutt 
ensartet eller urolig. Mange hastigheter og aktiviteter i mønstre og former er for store til at vi kan fange dette inn eller 
holde orden i forhold til dette. Andre aktiviteter og hastigheter, forandringer, er tregere. For at vi skal kunne følge med 
må hastigheter være tregere eller like med huskens og fornuftens hastigheter, eventuelt med sanse-apparatet slik at 
dette kan oppfange detaljene. Vi kan trekke logiske slutninger om hastigheter og aktiviteter som er hurtigere enn det 
vi klarer å oppfatte, og tregere forhold enn det vi kan oppfatte prosesser i kan også avdekkes. Selve det biologiske 
fysiske fundament for husken og bevisstheten må i det minste være så lite foranderlig at det som skal huskes stand 
den tid det skal huskes. 

 Om vi husker vårt navn eller en episode hele livet er kravet gitt i seg selv, at fundamentet for husk da må holde 
seg i en viss form livet ut. Mye kan endre seg også, vi kan glemme noe eller fullt ut miste oversikten i tidens løp. Men 
de fleste husker noe inntil sin død. Forutsetningen er at innholdet ikke endres mer enn at grunnlinjene, det vi legger 
vekt på i det som huskes, at dette ikke endres mer enn at beholder det vi kaller det faste fundament i mønsteret. 
Samtidig må noe som huskes eller oppfattes ikke være større eller mindre til enn at det oppfattes. Vi kan ikke huske 
eller oppfatte noe som er større eller mindre enn at det ikke oppfattes av fornuften, eller at vi kan huske.  

 Husken, bevisstheten, endringen til å nå bevisst nivå om noe, trenger som regel en styrke, kraft, endring som 
tilsvarende kommer over grensen vi måtte ha for å merke noe eller ikke. I tale nevner vi også det som ikke endelig 
definert som "fenomen", at det forskjellige noe består i som ikke er oversiktlig eller tas frem i situasjonen, benevnes 
som forskjell. Forskjellene kan være så små og uklare eller store og uoversiktlige at vi ikke merker de markerte grenser 
eller klarer å definere hva det er. Vi klarer ikke å sette fingeren på hva det er, eller finne innholdet i det vi merker, en 
ullen eller rar følelse, en merkelig følelse.  

 Dette er å merke forskjell som godt kan benevnes "intuitivt/intuisjon" eller et "intuitivt", indikerende stadium. 
Disse utvalg gjøres ikke særlig gjeldende i den formelle vitenskap ved unntak av at den følges opp og forskes rundt i 
de forhold som kan ligge under. Altså det markerte utvalg. Når noe markerer seg fremstår dette som et endelig utvalg. 
Hverken viljen, fornuften eller bevisstheten kan bestemme at forholdene er markeringsbare eller ikke, selv om vi kan 
stenge oss, eller det ute fra bevisstheten.  
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Alt det forskjellige må automatisk være et utvalg, eller selve utvalget, det å velge i eller er tenkt å velge i. At 
fornuften opptrer funksjonelt som forskjells-behandling/reaksjon, en utvalgs- eller valgmekanisme, altså at det blir en 
forskjell.  Her er ikke alt tilstede. En bevissthet skiller seg fra alt annet og omfatter ikke alt i bevistgjøringstrinn-
sammenhengene vanligvis.  

 Når det bevisste utvalg tilføres noe, skiller det seg noe nytt ut i bevisstheten, og dette gjelder også om vi skiller 
ut noe av tidligere bevissthetsbilder. Denne utskillingsprosess er både utvalget og valget. Det Valgte. Om en 
naturprosess fremhever et eller annet mer enn andre deler av seg, er dette utvalget, og fremhevelsen det valgte, sett 
ut fra vår oppfatning. Endringen er uansett det utskilte, og slik sett valgt, eventuelt et tvunget valg. I de fleste 
sammenhenger regnes ikke en utskillelses-prosess uten en tenkt bevissthet som årsak som et valg. Om fornuften 
oppfatter en slik naturprosess, eller bearbeider tanker, vil dette også innebære et utvalg av helhet der det som skiller 
seg ut eller aktualiseres, nettopp forstås som en utvalgsprosess.  

 Utvalg forstås ofte i slike sammenhenger som noe ubevisst valgt, altså påtvunget, idet vi legger merke til noe 
som skjer i helhetsbildet. Først når vi grunnet lyster eller følelser, eventuelt har tid nok til å vurdere det vi står foran, 
snakker vi mer om den klare vilje og bevissthet om vår vilje eller lyst forbundet til valget, det vil si bevissthet om at vi 
velger. Om vi forstår muligheter på forhånd, øker sjansene for at vi oppfatter det som et fritt valg, eller et ønsket og 
villet valg. En fri vilje til å velge forutsetter at vi kan styre valgprosessen eller bedømme valg-prosessen, at vi har 
oversikt over et utvalg og selv vil velge i dette. Det er under slike omstendigheter unntatt at det finnes forutsetninger 
for at bevissthet, vilje og frihet trenger forutsetninger.  

 Slike forutsetninger kommer bestemt frem når slike fenomeners betingelser må legges til grunn. Uansett vil 
valg eller utvalgsprosess bety at noe skiller seg ut i mangfoldet som representerer utvalget og det valgte, der det valgte 
eller fokuserte nettopp er det utskilte eller forskjellen fra alt det andre. Denne forskjells-mekanisme virker både ved 
fornuften og ved slik vi beskriver naturprosessene. Det er forskjells-fenomenet som er det sentrale i den navnløse 
verden. At vi gir det vi husker navn, eller at vi finner symmetrier i natur eller vesens-fenomener gjør ikke forskjells-
egenskapen eller naturen mer avdekket slik uten videre. Men vi kan neppe unngå å se at forskjellsegenskapen er 
nødvendig ved tilværelsens fremtredelser.  

 Fritt valg og viljes-valg, at det er ønsket og villet på en fortreffelig eller nyttig måte, er til nytte for, er en 
bevisstgjøring om at et valg var villet, at noe skulle velges i noe av alt det forskjellige, og at det også kan være nå-tidig, 
fremtidig-rettet ved bevissthetsvalget som er villet. Forståelsen du selv eller andre har av utvalgsmarkeringene avgjør 
om det defineres til vilje, eller bevisst vilje i valgmulighetene. Det valgte (foretrukne, resultatet), det utskilte fra alt 
annet, er slik å forstå som det valgte i utvalget, bevisst eller ubevisst villet. Noe vi ellers oppfatter, oppfattes som ikke 
valgt.  

 Bevegelse eller forandring i form av fysiske hendelser eller der noe passerer noe annet innebærer et flytt, eller 
nye posisjoner for energier eller krefter. Likedan vil forandring eller hendelse ved følelser og fornuft innebære 
omsortering eller relasjonsendring på liknende måte. Altså en form for posisjonering. Dette posisjonsflyttet eller 
endring av sammenheng er i alle tilfeller vi her har nevnt ensbetydende at det oppstår forskjell. Ingen slik forskjell som 
oppstår i form av forandring eller fornuftsrelasjoner er mulig uten at det nettopp er en form for forskjells-funksjonalitet 
som må ligge til grunn for en tilværelse med en oppførsel.  

 At oppførsel fins er da det som vanskeligst har blitt presentert definitivt fra vitenskapens fremstillinger av 
begrep som energi, bevegelse og kraft. Det gjentas stadig at det endres, ikke hva slags prinsipp dette derfor 
nødvendigvis, eller på grunnplan kan beskrives som. De har laget en ubegrunnet lov om at dette ikke skal undersøkes 
eller analyse res dypere. Det er denne barriere jeg bryter igjennom, ikke som en enkeltstående, singulær 
differensialfunksjon eller beregning, men som en generell differensialfunksjon for at alle relative forhold skal kunne 
fremtre. En generell forskjellsfunksjon vi ikke kan finne en endelig grense for hverken bevist ved naturlover eller ved 
fornuften eller gjennom erkjennelse eller erfaring.  
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 Forskjellsfunksjonen vil derfor måtte betegnes som uten grenseverdi, forstått som at hverken en endelig eller 
uendelig grenseverdi er funnet. Det er derfor en "unlimited" forskjells-funksjon vi snakker om. Unlimited differensial-
funksjon. Når det gjelder bevegelses og forandringsprosesser er det viktig å presisere at dette erkjennes av oss som 
grader av fremkommelighet. Hvordan vi trenger igjennom noe, om vi kan passere fritt forbi noe eller gjennom noe, 
om vi hindres helt å komme videre i den form vi er i. Graden av fremkommelighet måles i bevegelse, i forandring, og i 
fornuftsrelasjoner. Fornuftsrelasjoner står friest til tankemessig å forsere hindre, for eksempel gjennom tanker som 
har spørsmålsform og eksperimentform der vi spør om hva som finnes innenfor, bakenfor, igjennom eller på andre 
siden av nevnte fenomen. Fornuften møter allikevel de samme problemstillinger som den fysiske grense, men kan 
videreføre perspektiver.  

Støt: det mekaniske og dynamiske 

 De tidligere tiders oppfatning av støt kunne i mange henseender oppfattes som av mekanisk type, det vil si 
ideelle støt i den form at objektene ble antatt som uberørt i sin form ved støt. De klinket bort i hverandre uten å ha 
noen form for elastitet. Senere har dette inntrykket forsterket seg igjennom tanken om at om noen deler gir etter, vil 
disse delene som gir etter ha minstedeler som forflyttes men ikke ellers endres i sin form. Slik kan tilsynelatende 
dynamiske støt forklares som mekaniske. Senere forskning har påvist flere tvilsomme bilder av slike mekaniske støt, 
igjennom energiers formendringer og kraftutløsninger hos objekter som støter mot hverandre.  

 Kvantefysikken og relativitetsteorien viser slike endringer i energitettheter og strukturer, i kraft-virkningene til 
objekter, der elastitet eller en dynamisk gange i støtet virker som den mest fortrolige forklaring på støt-fenomener. 
Om big-bang-fenomenet er en sammenhengende energiform uten at utstrekning og forandringsprosesser kan utelates 
fra sammenhengen som anses som et produkt, blir det nærmest et mer dynamisk bilde som er det eneste mulige. I 
denne debatten legger noen frem muligheten for at det kan oppstå helt tilfeldige endringer, men slike endringer er 
allikevel endring fra den tilstand det siktes til, bare at vi ikke klarer å definere forandringsforløpet. Slik sett kan det 
også sies å være dynamisk.  

 Det skjer uten avbrudd på minst en måte. Spørsmålet om det rent mekaniske prinsipp står fremdeles som et 
lysende spørsmålstegn over deler av vitenskapelig fagmiljø, men nesten hele dette miljøet heller mot at det må være 
en dynamisk vekselvirkning i støt og trykkforhold. Når rom, tid og kraft sees som et sammenhengende hele og som 
produkt, dukker tanken om et rent dynamisk perspektiv av vekselvirkninger opp. Her tilhører de vekslende krefter 
relasjoner innenfor samme objekt. Bilder av naturen som sammenlignes med en organisme er å finne som beskrivelser 
til dynamiske prosesser. Allikevel må de dynamiske så vel som de mekaniske prosesser forklares dypere på 
funksjonsplan enn slik det ellers beskrives.  

 Uansett hvem oppfattelse gjelder regelen for at både årsaks-rekker og felles forandrings-faktorer som iboende 
virkende årsak må betinges i en forskjells-funksjonalitet om at noe kan hende eller relasjoner endres. Støt erkjennes 
som bevegelser av et eller flere objekter som møter andre objekter, der en eller flere av disse kan beveges videre som 
årsak av støt-prosessen. Vi erkjenner det også som lyder via hørsel-sansen. Både syn, hørsel, følelser av vondt, godt, 
kaldt og varmt, gir oss egne erfaringer med støt, samt at bevegelseshemning eller fremkommelighets-grad også er 
avgjørende. Dette innebærer også erfaring med tyngde, tetthet, utstrekning og form. Når det kommer til stykke er det 
vanskelig eller umulig å erfare støt uavhengig av de andre faktorer som er tilknyttet støtobjekter.  

 På samme måte vil utstrekning, form og farger heller ikke kunne skilles fra hverandre, og hver av de enkelte 
erfaringer betinger at form, farge, utstrekning, tyngde, tetthet, elastitet, samt kaldt, varmt, vondt og godt er felles 
erfaring ved objekters virkninger eller vår erkjennelse av dem. Ofte kan mye av dette være utelatt eller ikke merkes. 
Vi kan ikke forutsette at enhver ting vi ser automatisk har tyngde, og vi vil derfor lett kunne mene at det kanskje finnes 
noe som ikke har tyngde. Erfaringer vi gjør oss i oppveksten binder ellers tyngde, farge, utstrekning, form og oppførsel 
til hverandre, blant annet hvordan vi føler dette. Hvem evner vi har intakt, og forskjellig styrkegrad vi har individuelt 
forbundet til forskjellige mønstre her, gjør at vi perseptiverer helhetsinntrykk forskjellig.  
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 Grunntrekk kan allikevel formidles og forstås, slik at manglende evner kan erstattes med provisoriske 
overbygninger. Generelt er vi enig om grunntrekk i viten og erkjennelser vi gjør i vitenskapen. Støt forklart ved trykk, 
hardhet, elastitet, tyngde, vekselvirkning, og som utstrekningsfargeformer i forandring eller bevegelse, er ved alle sine 
beskrivelser erkjent ved forskjells-grader og forskjells-funksjonaliteter. Alt det forskjellige som trer frem på de aktuelle 
måter blir bedre husket og sikrere henvist til når vi gir fenomenene navn.  

 Trykk og press kommer også frem som endring av virkninger eller opprettholdelse av virkninger. Dette er også 
umulig uten at forskjells-funksjonalitet kommer frem i graden av forskjell i bevegelighet, tyngde, kraft og annet. Vi må 
bli presset på slik at nervene merker kaldt, varmt, godt og vondt, at nervene irriterer, at følelsene merkes, før vi kan si 
at vi erkjenner trykk og press. Oppfattelsene av mekaniske eller dynamiske trykk og støt er slik som vi nevnte for støt. 
Helt dynamiske modeller innebærer kontinuerligteter der vekselvirkninger i kreftene følger typiske beskrivelser ala 
Descartes.  

 Friksjon beskrives med hastigheter, tyngde, tyngdekraft, innfallsvinkler/baner, utstrekning, form, spenninger i 
overflaten av objekter og krefter som møtes. Alle de faktorer friksjonen beskrives med har også sitt grunnlag i 
forskjells-grad og forskjells-funksjonalitet.  

 Erkjennelsen av hvert begrep er gjerne betinget i kombinasjoner av erkjennelses-faktorer. Om vi skal erkjenne 
hardhet kan vi gjerne erkjenne dette igjennom at det gjorde vondt når vi dunket bort i noe. Generelt og når vi nytter 
fornuften til å se ledd i begrepet hardhet, erkjenner vi gjerne utstrekningsfaktoren, bevegelsesfaktoren, hindringene 
og anstrengelsene, samt befølings-grad. Vi kan like så godt legge til at det vi ser har helt spesielle egenskaper, samt at 
vi oppfatter utstrekningen som farget. Vi erkjenner flere relasjoner til ting i rom ved flere referanser i rommet rundt 
dette, gjennom begrep som bakenfor, fremfor, over, under, og til siden for, og hvor tingen befinner seg i forhold til 
referanser vi finner ved disse holdepunkter.  

 Vi kan altså ikke etter en vitenskapelig måle-stokk og erkjennelse, erkjenne hardhet uten utstrekning, farge, 
følbar-het, anstrengelse, for eksempel erkjent igjennom måleinstrumenter benevnt som kraft, forbundet med begrep 
som bevegelse, forandring og virkning. Dette er bare et eksempel, men viser at selv om vi kan utelate noe eller tilføre 
noe, vil allikevel et slikt begrep som hardhet være en sammensatt erkjennelse.  

 

NB: Nå om Former og mønstre i natur. Ro og endring!   

 Former og mønstre: ved naturen, som erkjennelse ved sansning ellers, ved fornuften med bilder i former og i 
måter. Om foranderlige varianter av alt dette, om still-bilder, og om kontinuerlig film.  

 Sansing: syn, farger, smak, lyd, kaldt og varmt, vondt endring i smertetilstand, balanse, husk og 
bevissthetsindikasjoner,  

 Menneskets sanser defineres som opp-fangere av de signaler og data som naturens virkninger avgir til 
omgivelsene i den grad mennesket kan oppfange dette. Mye av naturens virkninger ligger utenfor det som særdeles 
oppfanges av oss. Synssansen består av linse-lignende system, samt flere lys og fargefølsomme nerver som oppfanger 
lys-virkninger og øyenerven bringer dette inntrykket inn til hjernens mer sentrale systemer, forbindelsen til følelses-
oppfattelser og tankesystemene. Det er ofte samstemte oppfattelser av syn og smak, ikke minst igjennom at vi har 
forsøkt å smake på de former vi ser. Vi merker fort forskjell på noe kulerundt vi har i munnen og noe fire-kantet kubisk.  

 Smaksløkene på tunga forteller ofte noe om overflaten som vi berører. Andre nervetråder lar oss merke former 
og grad av berøring tydeligere hva former angår, samt at kaldt og varmt registreres av egne nervetråder. Smaksløkene 
merker best hva slags ytre eller opp-spaltede kjemiske egenskaper objekter har, og tegner sitt eget bilde av hva slags 
objekter og egenskaper disse synes å ha.  
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Dette er også svært individuelle oppfattelser, men for enkeltindivider skapes som regel tydelige relasjoner 
mellom sansningstyper og kategorisering av slike fenomener. Hørsel og lukt har tilsvarende egne nerver og systemer 
som lokaliserer lyd og lukt, der lukt også innebærer kjemisk følsomhet slik som ved smakssansen.  

 Vi har en også en betydelig balanse-sans, det vil si som merker vinkler eller dragninger fra gravitasjonskraften 
i form av grenser for når vi velter, og som i regelen er erkjent ved fall når vi går over grensen, og belønnes med at vi 
slår oss, merker vondt eller ubehag med mer. Vår bevissthet kan merke viljene, behovene, følelsene og tankene i en 
langt mer raffinert forstand, nemlig ved tanker, forestilling og nettopp billedgjørelsen av våre opplevelser. 
Bevissthetssystemet har altså denne egenskapen, og igjennom fint-føling eller husk kan vi ane konturene av årsaker 
eller bakenforliggende forhold. Slike indikasjoner til noe, er det vi kaller det intuitive, og det er ikke gitt en fast form 
for hva dette må bestå i, med unntak at det billed-gjøres i den form vi ellers som regel erfarer eller erkjenner noe i.  

 Hvor klart og utvetydig bilder, ikke minst fra synsinntrykk står frem, er avgjørende både for husken og for den 
direkte konfrontasjon vi har med verden. Billedgjørelsen ser ut til å i høy grad å ha lignende trekk fra menneske til 
menneske, og ikke i ubetydelig grad likheter med dyrenes billedgjørelse. Likedanne utbygde synssystemer, samt 
oppførsel i lek med pinner, baller og annet, trekk i generell adferd, tilsier at billedgjørelsene kan være svært like, mens 
relasjoner og vektlegning kan være meget forskjellig. Det at vi i det hele tatt ser bilder kan neppe være likt med måten 
noe transformeres igjennom synsnerver å gjøre, eller selve sansesystemet alene, slik det fremtrer i det ytre, slik som 
vårt øye. Ikke er det slik at det treet vi ser utenfor kommer inn i øyet, hjernen, eller inn i tankene.  

 Dette er vel også grunnen til at Platon mener at vi må ha egne tanke-ide-former for det vi ser i den ytre natur. 
At det er slik at et tre vi oppfatter som en tanke har en egen og annen form enn et tre i naturen er ganske så sikkert. 
Det som er særegent er at detaljer, former, farger og egenskaper oppfattes eller forestilles i det bildet vi som tanke 
har av et tre. For at tankebildet skal kunne ha noen likhet med et tre i naturen må tanken innbefatte de tilsvarende 
relasjoner som de vi legger vekt på når vi konfronteres med et tre. Er det tåkete vær vil vi ikke kunne legge stor vekt 
på detaljer i den grad vi gjør når vi ser natur i klarvær. Til flere nøyaktige referansepunkter vi har, jo mer detaljert eller 
klart fremstår bildene.  

 Vi kan også ha krav til at noe skal være noe tåkete fremstilt, for eksempel en svak sky, og det er forbundet en 
nøyaktighet til det å gjengi noe svært detaljert eller nyansert, nettopp slik som den svake skyen på himmelen. Det som 
er viktig i de bilder og forestillinger vi har, er graden av hvor skarpt detaljer eller det vesentlige skiller seg ut, eller at vi 
merker at noe skiller seg ut i det hele tatt, svake konturer, som setter oss i stand til å danne relasjoner og 
sammenhenger i de bilder vi som tanke fremstiller. Alt i et bilde er viktig for helheten, og det er derfor ikke gitt at noe 
skal være mer aktuelt eller viktig enn noe annet. Det er derfor forbindelsesmengden som tilsier at noe i bilde skiller 
seg mer sentralt ut enn noe annet.  

 Vi har evnen til å forsterke svakheter, invertere bilder, og til å trekke ut det med mest energi. Dette gjør at vi i 
søken etter både svakheter og styrke kan fremstille det søkte som sterk energi. Det med mest energi i forhold til søken 
skiller seg mest ut. Datamengder i overlevert form eller fra husken, eventuelt fra våre behov, styrer utskillelses-
prosessen i bilder, og kan også være avgjørende for hvor klart vi synes noe fremstår i bildesammenhenger. Hegel 
mente at det ikke kun var natur og ting vi umiddelbart hadde forestillinger om, men også at våre ord og begreper om 
dette var forestillinger. Videre var billedgjørelser og tanker, ja til og med oss selv noe vi kun hadde forestillinger om, 
og det hele i bevissthet og følelser måtte fremstå som forestillinger, mente Hegel.  

 Forestillinger er derimot et begrep, den såkalte opp-konstruksjon, som vi ikke definerer det dypere fundament 
til, og blir igjennom dette i utgangspunktet et ikke-forklarende ord. Allerede ved begrep som logikk, relasjon og 
relativitet kommer det som forestillinger og annen natur må bygge på, og hva skulle så dette ha som forutsetninger. 
Det er i denne forbindelsen jeg proklamerer forskjells-funksjonaliteten eller begrepet forskjell som grunnlag for enten-
eller, relasjon og relativitet og grunnlag for forestillingers innhold eller forestillinger i flertall. Dette er en basis for 
begrep som like og ulike, for sammenlikninger og skilleevne.  
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 Det klare bilde og den klare tanke er som regel forbundet til helhet eller den røde tråd, en forbindelseslogikk 
mellom en selv og det forestående, de tidligere tankerekker og de neste. De klare bilder og den klare tanke ligner 
hverandre hva oversiktsgrader angår. Vi ser enten for oss bilder som stillbilder, for eksempel et hus som er en figur vi 
ikke tenker på som bevegelig figur, eller vi ser for oss bilder i ledd som en kontinuerlig bilde-rekke, som i en film, der 
seansen eller figurene er bevegelige. Vi har som regel disse direkte bilde-fremstillinger som erkjennelse, og det er 
sjeldent mennesker synes de har behov for å måtte se mer detaljert på dette i hverdagslivet.  

 Her må alle erkjenne at de merker eller erkjenner forskjell. I den høyeste grad kan vi ikke erkjenne to like uten 
at vi har forskjell. Da kan vi så vidt begynne å skimte hvilket dyp forskjells-funksjonen jeg presenterer stikker ned i. Om 
du vil kan du kalle det en differensial, men med varsomhet. Når vi snakker om nyanser kan vi tenke oss alle formene 
vann kan forekomme i, for eksempel i dampform, skodde, sky, regn, bekker, hav, sammenpresset vann, og som is, 
stålis, og ikke minst som snø. Eskimoene har over 30 forskjellige betegnelser på snø, alt etter hvilken type snø-formen 
har, for eksempel isete eller våt, kram, sprø, fin osv.   

Samle-kategorier: Løpe er en nyanse av det å gå er nyanse av, menneskets bevegelser.  

 Det ser ut til at det er bevegelser omtrent over alt. Det ser ut til at det er hvilken former eller foranderlige 
former som bevegelsen fremkommer i som vi gir navn. For eksempel vil en måke fly, og dette er bare et 
bevegelsesmønster. En person vil gå, hvilket er et annet bevegelsesmønster. Slik vi forstår det er det å gå som en fugl 
eller å gå som et menneske noe vi skiller nyansert i. At et menneske går og at et menneske løper, gir i grunnen det at 
det å løpe er en nyanse av å gå, men nøyere definisjoner krever at det å gå ikke skal nyanseres til noe annet enn en 
måte å gå på, og er det litt fortere, slik at vi løper, da er dette noe annet. Men det er det samme systemet som er vårt 
fremkomstmiddel, gå og løpe er på en måte forskjellige gir. Alle bevegelsesgrader er altså skillbare for oss ved at vi gir 
dette navn.  

 Dersom vi går den omvendte veien, vil vi finne ut at alle bevegelser og forandringer i den fysiske natur, 
funksjonelt går ut på det samme, at det blir en forskjell i den relasjon som var eller en forskjell fra det som var. Om en 
slik egenskap finnes, eller slikt skjer, må det være en forskjellsfunksjon som ligger til grunn for hendelsene. Videre vil 
vi finne ut at tankenes endringer, det ukjentes endringer, samt alle former for mystiske eller irrasjonelle endringer 
nettopp følger det samme prinsipp. Det gjør seg selv til fortid ved å ankomme en fremtid i form av forskjell, en ny 
relasjon som kalles nåtid. Det er forskjellen som innbefatter og sammentrekker fortid, nåtid og fremtid innenfor den 
samme anskuelighetsramme, og som innebærer dette ved forandringer i praksis.  

 Slik all hendelse kan trekkes tilbake til en forskjells-funksjonalitet, slik kan også alle kvalitative verdier, 
kvantitative verdier og dimensjonale verdier forbundet med eksistens, væren eller verdener, også trekkes tilbake til 
forskjells-funksjonaliteten. Til slutt vil de rasjonelle og mystiske, samt fornuftsmessige systemer som ingredienser, det 
at noe har en egen spesiell måte å være på, også trekkes tilbake til forskjells-funksjonalitet, der fenomener og tanker 
ikke kan dannes uten at forskjells-funksjonalitet gir grunnlag for dannelse av former og mønstre. Værensformene blir 
beskrevet som de skulle ha et felles prinsipp som forskjell, likt med det som er felles for forandringer ingredienser og 
fornuft.  

 I denne sammenheng er det lett å falle inn på tanken om at de inngår i et felles prinsipp som kan gi helhet og 
del som felles forutsetning, nemlig forskjells-funksjonaliteten, det jeg tidligere kalte; Altet som det ulike. 
Sammentrekninger eller generaliseringer av væren og prosesser ender opp i forskjells-funksjonaliteten.  

 Det er derfor relevant å spørre etter hva det er som ligger til grunn for et slikt fellesskap av forskjells-
funksjonalitet som forskjellige former i utstrekning og forandring, og dette er som å spørre etter prinsippet for slik 
funksjonalitet, hvilket jeg besvarer med min forskjellsfunksjon som er av en slik art at disse formene fremtrer samtidig, 
eller ved det samme, som attributter ved de samme fenomener eller Altet. Samlekategoriene kommer sammen i en 
samlet kategori, art, væremåte, nemlig forskjellsfunksjonen, en ulikhetsfunksjon eller ulikhetsprinsippet.  

NB, OBS: 2018-commentar: Det er allikevel en og samme forskjells-funksjonalitet, funksjon! 
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Hvordan de matematiske modeller og normaler blitt opprettet. Maler, tall og enheter, intuitivt/intuisjon, 
tester, induksjon, proporsjoner, lover. 

 Når vi kjenner til erkjennelsene av tyngde, tetthet, friksjon, hardhet, elastitet, gjennomtrengelighet, trykk, støt, 
begreper om utstrekning, bevegelse, forandringer, former og mønstre, samt sansesystemer som syn, lukt, smak, 
hørsel, vondt, godt, kaldt og varmt, balanse,  begrep som farger, toner, samt fornuftssystemer som følelser, bevissthet, 
intuitivt/intuisjon, induksjons-begreper, husk og sammenlikninger, samt utvalgs- og valgmekanismer, er vi rede til å 
møte våre korrigerings- og orienterings-begreper. Alle ord og måle-stokker er slike orienteringer og referanser til 
korrigering av forståelsen eller møte med tilværelsen. Vi tar nå skrittet ut der vi danner våre maler og enheter. 

 Universet, Altet, Værenskraften eller hva vi nå enn måtte kalle det, er ikke noe vi selv har skapt. Vi er ikke 
årsaken til væren, at forandring er mulig, til alle tilværelsens former, eller at fornufts-systemer finnes. Når det finnes 
en natur vi ikke har gitt betingelsene til, blir denne natur noe vi befinner oss i som allerede har nedsatte betingelser i 
seg. Samtidig har vi ikke skapt våre lunger, nyrer, øyne, nerver og kropper. Hjernesystemet med lillehjerne, 
hjernestamme, drømmelapp, mellomhjerne, 2 storhjernehalvdeler, forbundet til kroppsbehov, stabiliserings-systemer 
for sult, kaldt, varmt, tørste, luftbehov, sansesystemer, balanse osv., er også noe vi ikke har skapt.  

 Vi kan godt som bevisstheter velge eller bestemme mye av det vi vil. Men vi kan ikke bestemme at et jeg, en 
bevissthet som oss selv har blitt til som mulighet blant alt annet. At vi har følelser, fornuft og en jeg-identitet er altså 
også noen av de betingelser som ligger til rette ved vår erkjennelse av verden. Det er naturlig at det dannes grenser 
for vår undersøkelse av verden i det naturen og oss selv består av den verden vi undersøker, og et dypere fundament 
automatisk kan ha mulighet til å gjemme seg for oss. Vi finner lett formene vi er i, men vanskelig årsakene til disse 
formene. 

 I altets-filosofien har jeg vist et bilde der en tilværelse funksjonelt står frem som en ulikhet, en forskjells-
funksjon, der alle mulige former for eksempel i en romtid-kraft-verden avtegner seg. Ut fra et slikt syn blir det logisk 
tenkelig at det er uendelig med foranderlige former, og disse er alle forskjellige fra hverandre i det minste som 
egenfremtredelser, at de ikke er ene og den samme. Relasjonene alle har til hverandre vil også være forskjellige, og 
dette betyr at tilværelsen godt kan betraktes som et uendelig antall ulike foranderlige former. Om så er tilfelle vil 
muligheter for vår natur og fremtredelse av oss selv som fornuftsskapninger fullt ut være et resultat av mulighetene, 
det vil si de uendelige ulike former.  

 Slik sett kan akkurat den tilstand vi erfarer som vår tilværelse, en tilværelse som er i forandring, fullt ut være 
mulig. Å påvise dette deduktivt ved naturen og tenkningen er ikke like lett, og tas opp siden. Det vi nå ut fra et slikt 
bilde kan si noe om, er at vi uansett må gripe tak i den natur vi befinner oss i, og undersøke og avdekke hvordan denne 
ser ut.  

 Ved at vi studerer vår egen psykologi, vår egen adferd, våre egne behov, vår biologi, og våre økologiske 
betingelser, samt naturlover, finner vi ut hvordan tilstandene ser ut akkurat her vi er, og betingelser rundt vårt eget 
univers akkurat nå, med en viss sannsynlig orientering om morgendagen, selv om denne ikke på noen måte er gitt. 
Bare dersom de mer stabile forholdene holder seg, vil prognosene kunne medføre en god orientering.  

 I vår undersøkelse finner vi våre behov, drifter, vilje og lyster som den ytterste drivkraft for de underliggende 
funksjoner vi måtte bestå av. Om vi overhode skal kunne orientere oss er fornuftsystemet nødt til å bygge på prinsippet 
om at vi kan skille mellom ting, eller at vi kan merke forskjell. Om det ikke er forskjellig-artet-het i naturen vil det ikke 
være grunnlag for å merke forskjell på noe, så det er rimelig å anta at om naturen har prosesser så er det forskjells-
muligheter i den, og at ting også skiller seg fra hverandre i denne. Dette er viktig for vår begrepsdannelse.  

 Fornuften må skille forskjeller fra hverandre, og dermed selv bygge på en forskjells-funksjonalitet slik naturen 
må bygge på forskjells-funksjonalitet om noe skiller seg fra hverandre her. Utvalget er dette, og valgprosessen er at 
noe skiller seg ut, eller bemerkes, mer enn andre ting i sammenhengene, eller i en aktuell situasjon. At noen former 
skiller seg skarpere ut eller skarpere ut under betingelser, er en forutsetning for naturfremtredelser, og sansesystemer, 
og en tilsvarende forutsetning for fornuften, til at det overhode skal være noe som fremstår som et valg i utvalget. 
Valg må her ikke forstås som noe bevisstheten har herredømme over, men Funksjons-grunnlag bevisstheten ikke kan noe for. 
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 Naturens valg og bevissthetens valg er utskillelses-prosessene, og at noe fremtrer klarere enn annet betegnes 
som valget. Dette er funksjonelt beskrevet. Våre behov, samt prosessene slik som prøving og feiling, innvirker slik på 
oss at for at vi skal ha det varmt nok, ikke slå oss unødvendig mye, erfare hendelser som husk, og korrigeringsevne 
som kan utvikles. Disse markeringer er våre referanser. Behovet for ikke at huset skal rase i hodet vårt, eller at vi skal 
forfryse, at vi ikke skal miste barn, at vi ikke produserer mat nok til over vinteren, gjør at vi tilnærmer oss telling, og 
oppmålings-prosesser. Om åkeren ga oss mat til halve vinteren vil vi lage en dobbelt så stor åker for at neste vinter 
skal gå bedre.  

 Disse tall og oppmålingsprosesser er ikke av hvem som helst størrelser, men tilpasset våre egne størrelses-
forhold inntil mer nøyaktige mål kreves. Derfor behøvde ikke den første matematikk eller de første tallsystemer å følge 
en rekke der tegnene lot seg inngå i regneoperasjoner eller posisjoner for beregninger. Man kunne gi enhver posisjon 
et navn uten at dette måtte settes i sammenheng med de andre tall og posisjoner. Vi nøyde oss også med mål som 
fingre, armer og føtter, eventuelt tønner eller kar for litermål. Tiden krevde ikke at stort annet enn middagsmålet, 
midten av dagen, som en referanse-mal til morgen, kveld, dag og natt. Disse mål ville jo variere stort fra distrikt til 
distrikt, og fra menneske til menneske.  

 Om noen vil bygge en hytte etter de arm-mål som ble oppgitt fra andre, kunne personens egen arm være for 
kort til at det ferdige produkt holdt mål. Hytta rommet ikke plass til nevnte ting, tålte ikke de påkjenninger som det 
skulle, og båten bar ikke det antall personer som den skulle. For at overleveringer og oppskrifter skulle bli mer nøye, 
måtte tall og beregningssystemer, samt geometri, samt maler bli mer nøye.  

 Om det er foranderlige former vil ikke noen faste elementer eller former for tall eller enheter, måleenheter, 
finnes. Men om tilstandene forandrer seg relativt tregt kan fundamentet allikevel være stødig nok til at vi kan regne 
noe som element, altså fast form. Vi antar at jorden en gang ble til, og at jorden kanskje en gang forsvinner, men kaller 
det allikevel en jord, for den stunden jorden er til. Om jorden skulle forsvinne kan vi kanskje bo et annet sted, som vi 
da vil kalle en verden, selv om denne også kanskje en gang opphører. Vi overfører lett begrepet en fra noe tidligere til 
noe annet. En står for noe som skiller seg ut enten dette er foranderlig eller fast. Dette ene som skiller seg ut forstår 
vi som helt, sammenhengende, aktuelt eller vesentlig.  

 Dette kan godt være et engangstilfelle, eller et ganske så varig engangstilfelle for vår husk. Poenget er at det 
skiller seg ut fra det andre. Det er denne evne til å se forskjell som vi ved den minste utskillelse kaller en, 1. Dette kan 
være helt ubestemt, nemlig at vi kan kalle det et foranderlig Alt, en nesten tom gruppe, eller et ett-tall. Tallet 1 betyr 
at noe i sin helhet skiller seg ut, og vi bruker tegnet en til å kopiere dette, akkurat slik vi tidligere brukte streker til å 
kopiere dyr og mennesker. Denne metoden er så effektiv at vi kan tenke oss at vi lager streker eller prikker for ett-
tallene også, og derfor bruke tall til å regne på seg selv, kopiere seg selv. Her betyr 1 et helt ett-tall. Selvsagt kan vi 
regne en halv som en hel halv, og derfor si at en halv pluss en halv er lik to halve, der halvheten regnes som det utskilte 
eller helheten.  

 I slike sammenhenger er det svært vanskelig å forstå hva som menes med de faste og absolutt uforanderlige 
elementer. Det blir mer riktig å si at elementene er et resultat av det vi til enhver tid ser som aktuell utskillelse, helhet, 
det vi kan kopiere, på den måte vi selv vil. Tallene er bare en enighet om hva vi skal benytte som formidlende 
referansesystem i mellommenneskelige overleveringer av varer, ting og bruksangivelser, ja for å holde orden og 
oversikt i alt det forskjellige, eventuelt foranderlige forskjellige. På samme måte har vi bestemt oss for at vi skal ha en 
fast mal for lengdemål for at begrepet fot eller hånd på folkemunne, ikke skulle ende opp i så store variasjoner. Vi 
lager derfor en fast fot-mal eller et fast meter-mål.  

 Hvordan vi gjør dette har jeg nevnt i beskrivelsen av fornuftsystemer og i forbindelse med valg- og utvalgs-
systemer. Slik begrepet 1 er kopi for en helhet eller utskillelse, altså et referanse-punkt, slik er også alle navn på ting 
også referansepunkter eller etiketter, og sier slett ikke all verden om hvem forutsetninger, oppbygning eller 
begrensinger for det aktuelle fenomen.  
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Slik er ordet "stol" kun en etikett på noe som ikke er ferdig forstått og med sikre definisjons-grenser, og blir 
forstått forskjellig i kulturelle sammenhenger. For eksempel er spranget mellom 1 og 2, matematisk sett uendelig og 
udefinert område hva mellomrommet i forskjellige sammenhenger angår, men begrepet 1, 2, 3 osv. er referanse-
punkter, altså stasjoner på veien eller strekningen.  

 Det samme gjelder for vanlig telling. Vi teller opp referansepunkter. Alle symboler, tall, enheter, noter og 
begrep som bokstaver eller ord er slike referansepunkter med en verden i mellom eller som innhold i seg. Behovet for 
faste tallverdier og målemaler som en lærdom av prøving og feiling, for å få noe mest mulig nøyaktig, gjør sitt til at 
kravet om utvalg og valg, samt evne til å skille ut eller se forskjell må skjerpes. Jeg nevnte tidligere hvordan dette 
kravet, for eksempel en meterlengde måtte passe til den mål-stokk vi selv er, til våre bruksting, og reisefarkoster.  

 Vår høyde, våre hus, våre reisefarkoster og redskaper ligger således innenfor rekkevidde til vår arbeids-
hastighet, bedømmelses-hastighet, samt at metermålets lengde som rekkevidde til disse bruksting. Bestemmelsen, 
selve valget, kan godt bestå av få kriterier, men det valgte kommer uansett som resultat av disse kriteriene og 
sammenligningsevnen som fornuftsprosessen forut-setnings-vis må ha. Fornuften skal bare avgjøre og bruke noe som 
utgangspunkt, og det å komme frem til dette er utvalgsprosessen, og selve bestemmelsen er valget, avgjørelsen. Vi 
kan bare løfte opp en pinne med en lengde vi synes passer, eller støpe en form vi kan lage like mal-lengder i. Ingen 
kriterier behøver å ligge til grunn for at det er akkurat denne lengde vi velger som mal, utenom at vi synes at lengden 
passer til forholdene, bruksområdet.  

 For eksempel kan en bord-bredde godt ha vært en sammenligning å ta utgangspunkt i, eventuelt at en slik 
lengde passet til vindushøyde, samt en lengde til, til takhøyde. Det å ta ut en lengde å sammenligne annet med, er den 
faste mal eller enhet vi siden får, samt at det å lage symbolet 1, for helhet av denne type, er enhetsbenevnelsen til 
målet, for eksempel 1m. 

 Bestemmelsen for malen, og bestemmelsen for symboler er resultater av utvalget og avgjørelsen som kalles 
selve valget av dem. Dette hviler på behovene og følelsene, at vi synes om noe, og at vi finner dette nyttig og brukbart 
som navigasjonsutstyr og bruksting. De er ikke skapere av forholdene i verden, men avledning, eller referansepunkter, 
som er avledet av forholdene i verden.  

 Det er i større grad slik at det er rom-naturen som gir mulighet for å danne lengde, bredde og høyde-forhold 
som referanser i fornuften til navigasjon i rommet, enn at det er slik at rommets funksjonsnatur er bygget opp av disse 
referanser. Det er tvilsomt om at romnatur skulle kunne fremstå ved beskrivelsene av lengde, bredde og høyde, da 
rom heller er et sammenhengende hele som ikke kjenner disse referansene, at det alltid er alle veier som en forskjells-
funksjonalitet, med rom for referansemuligheter av slike mål vi nytter til orientering og navigasjon.  

 Når vi ser på forhold og utvalgsmekanismer som ledd i fornuftsprosessene forstår vi både mangler og 
holdbarhetsnivåer rundt våre referansebegreper, samt at utvalget vi gjør samstemmer med det vi finner passende. I 
denne sammenhengen er det vi finner våre ord, tall og målebegreper, og det gjenstår derfor å vise hvordan vi tar ut 
andre mål som tyngde, liter, timer, varmegrader, tetthet, friksjon og mye mer.  

 I tidligere tider hadde vi bare hendene eller kroppslegemet å avveie tyngder med, det vil si å bedømme tyngde 
etter. Vi kunne også slippe en liten sten ned på foten, og sammenligne dette med hvordan en større sten kjentes ut 
på foten, men dette var erfaring vi nådde stort sett når vi var uheldige. Men det er jo en like god erfaring. Etterhvert 
som byttesystemer kom i gang, ble det viktig at vi fikk tilbake det som våre varer var verdt, og fisk i bytte mot korn, 
måtte stå i et rimelig forhold til hverandre etter omstendighetene. Både egg og frukter hadde ofte et viss 
gjennomsnitts-verdi der det lett kunne bedømmes hva en mengde var verdt etter antallet som ble byttet.  

 Men det stadige økende mangfold i handelsvarer tilsa at vi måtte ha helt nøyaktige opptellinger og målemaler. 
I sin tid så da vekten dagens lys, oftest i formen av en stang med et veiebrett på hver side av midtpunktet stangen 
hvilte på. Små lodd ble utviklet, og dette tok etterhvert form som standardmål, der materialet og størrelsen etter 
matematiske og geometriske mål ble utformet og gitt bruksanvisning. Handelsstanden som veide opp varer ble stadig 
mer nøyaktige, og indeksregulerte verdiene på varer etter verdien som andre varer kunne synes å ha, eller som noen 
krevde skulle ha.  
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 Resultatene var at vektlodd og rommål, såkalte litermål ble standardisert. Dette fulgte systemer som hånd, 
fot, tommer, men har senere i stadig større grad blitt tilpasset hverandre igjennom nyere målenheter og tilpasninger. 
Etterhvert kommer begrepene pound, kilo-pound, meter, desimeter, centimeter, millimeter, liter, centiliter, 
kubikkmeter, tonn til erstatning for eldre begreper. Igjen er for eksempel et pound noe som tas utgangspunkt i, etter 
det som i gitte situasjoner var aktuelt i samtiden som referanse. For å nevne noe ble en liter fastsatt til å være lik en 
kubikkdesimeter vann, og en kubikkdesimeter vann ble fastsatt til å veie en kg.  

 Slik ble både tetthet, kiloen, og literen satt som målestokk i et og samme system, noe vi har korrigert siden 
ved at det gjelder for alminnelig romtemperatur og ved en atmosfære trykk. Etter kvikksølvets oppdagelse og 
reaksjoner i tynne beholdere eller glassrør, kunne vi avlese værtrykk, og temperaturer, altså varmestyrken ved hjelp 
av slike instrumenter kalt barometer og termometer. Da ble det lettere å trekke sammenligninger mellom trykk, vekt 
og varmestyrke, blant annet til å si noe om utvidelsesgrader av metaller ved forskjellig temperaturer, samt trykkstyrken 
i utvidende elementer, som metaller, gasser og væsker.  

 Slik kunne vi sette opp et forhold mellom temperatur og legemer til å finne såkalte utvidelses-konstanter under 
forskjellige trykkforhold og meget mer. Vi kunne jo da bare måle oss frem til dette, eller etterprøve antagelser vi fikk 
under forskning rundt slik. Samtidig hadde andre undersøkt forhold mellom bevegelser magneter og metall-ledninger, 
og derigjennom funnet forhold mellom magnetisme, elektrisitet, spenningen, og motstanden i legemer. Ikke lenge 
etter ble forholdet mellom temperatur, svingninger i atomer, elektrisitet og magnetisme, forbundet til lys og 
varmestråling, og energiskalaer ble så laget for disse forholdene.  

 Euklid tok utgangspunkt i at om vi tok ut, valgte, noe som utgangsverdi, så ville vi kunne gjøre visse manøver 
ut fra dette, slik som han gjorde med sin geometri og de matematiske læresetninger. Han kalte sine utgangsreferanser 
for elementer, noe som ble forstått som varige og bestandige elementer i tidens løp. Euklid klarte ikke å definere disse 
elementers forutsetninger, og tok kun utgangspunkt i: La oss anta at det lar seg gjøre ..., samt definering av 
matematiske og geometriske verdier, til brukskombinasjonen og bevisføringen for å finne sammenhenger i forholdene 
som ble oppkonstruert. Newton blir født inn i en verden der det allment ble antatt at det måtte finnes naturlover, men 
at de måtte avdekkes.  

 Gjennom alle tider har mennesket tydelig merket seg forskjell på ustabile og stabile forhold, og de mer ustabile 
forhold var ikke noe vi kunne nytte som faste referanser. De mer stabile forhold i verden, det som oftere gjentok seg 
eller var tilnærmet like i oppførsel, altså det vi ofte forstår som fundamentalt viktige referanser for oss, var det vi 
prøvde å ha som referanser, men at vi måtte lage mål for dette. For eksempel hadde stentyper mye til felles, og samme 
stentype på forskjellige steder viste også stor likhet i egenskap. Slike bemerkelsesverdige forhold gjorde vi oss når det 
gjaldt dyrehud og skinn, med kobber og jern, med trevarer, og meget annet.  

 Vi lærte oss å artsbestemme eller kategorisere det vi mente tilhørte samme væremåte og oppførsler, eller som 
hadde like former eller mønstre. Slik kom planter og dyr, samt mineraler og grunnstoffer inn i de systematiske 
oversikter vi har laget oss. Slike oversikter over grupper med like egenskaper eller maler for mål av forholdene, ga oss 
utgangspunkt for å finne ytterligere sammenhenger eller ubrøytet mark i tilværelsen rundt oss. Det sier seg selv at jo 
mer stabilt eller ensartet visse naturforhold er, jo mer ensartet blir også målene eller malenes avlesning av disse. Slik 
har vi funnet og antatt at det er faste naturlover for krefter og energier.  

 Unntakene finnes i den forstand at vi finner endring av oppførselen når noe kommer inn i andre kraftforhold 
enn de vi tok som utgangspunkt, og vår forståelse av naturforholdene, lovene og betingelsene er i stadig endring. 
Newton trodde på årsaks og virknings-rekkene, og antok det samtiden gjorde at det var absolutte naturlover, 
konstante, som det bare var å finne ut av. Derfor analyse rer ikke Newton elementene eller tallenes, eller logikkens 
vesen, og poengterer intet til Euklids geometriske og matematiske fundament, og legger heller ikke noe fundamentalt 
i forklaringen til sine egne aksiomer om bevegelse, eller analyse re hva bevegelse som utgangspunkt eller funksjonelt 
må ha som forutsetning.  
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 Det er allment forstått at Newton grunngir sine utgangspunkter dårligere enn det Euklid gjør i sine elementer. 
Newton går rett på oppgaven med å teste rulling, fall, kast, banebeskrivelser, tyngdekraft, akselerasjon, retardasjon, 
sentrifugal og sentripetalkraft, at krefter virker imot hverandre, ut fra beregning, og viser at forholdene danner en 
struktur, slik som differensial-regningen med mer viser når forholdene står oppstilt på papir.  

 Relasjonene og rekkefølgen i legemers banehøyde, kraften som tilføres for at banen når akkurat en slik høyde, 
samt flere andre forhold blir satt i proporsjonal sammenheng slik at andre kan bruke samme prinsipp til selv å måle 
slike forhold. At noe skulle være feil eller ikke være absolutte naturlover(konstanter), falt hverken Newton eller 
forskere frem til år 1900 på tanke. Det er da Max Planck, og Albert Einstein kommer inn på banen med kvantefysikk 
og relativitet, og påviser at forholdene kan endre seg stort vekk fra den linje de tidligere forskere mente at lovene lå 
innenfor, og at nye faktorer måtte inn i den faktiske formelsammenheng for bevegelsesenergier.  

 Ved relativiteten og kvantefysikken er igjen ikke forutsetningene utredet slik de burde. Dette innebærer først 
og fremst at begrep som enten-eller, logikken, relasjon og relativitet ikke gis forutsetninger, igjennom at vi da må ha 
forskjell, en ulikhet, og slike forhold er ikke mulig uten at en forskjells-funksjonalitet ligger til grunn. Forskjell innebærer 
den ene og den andre, intet eller noe, utartet fra et skille eller en forskjellsfunksjon, eller som i jevn overgang, noe 
som skapes av forskjells-funksjonaliteten.  

 Når vi først har vist forutsetninger, betingelser og utvalgsmekanismer, er det på sin plass å si fra at dette ikke 
kan inntreffe uten den forskjellsfunksjon som vi kaller forandring. Uten denne kan vi ikke danne begrepene. Form og 
forandring forutsetter hverandre i en utvalgsprosess. Vi kan nå ganske enkelt beskrive den vitenskapelige 
begrepsdannelse ved å gå tilbake til, og ta frem de prosesser som vi vet om når de forskjellige målebegrep og enheter 
ble dannet, og de aktuelle hendelser og eksperimenter eller antagelser som førte til oppdagelsen og behovet for 
dannelsen av dem. Når disse begrepene ligger fremme i dagen er det ikke vanskelig å vise hvordan disse nyttes i alle 
forskjellige sammenhenger til å avdekke forhold ved naturen, samt vise behovene for nye definisjoner og matematikk-
metoder for å beregne forhold.  

 Ved siden av forklaringsmodeller, fremstår da dagens utbroderte bilde av naturvitenskap, matematikk, fysikk 
og kjemi, biologi og teknikk-forhold, som stadig avdekker nye områder innenfor de grenser som de kan virke innenfor. 
Slik virker dette inntil nye rammer blir nødvendige, nye utvidelser av den horisont begrepene må ha som fundament 
eller stå i et forhold til. Uten relasjonen eller som utskillelse i alt det andre kan aldri noen av disse begrepene kunne 
se dagens lys, Uten forskjells-funksjonaliteten kan hverken natur-forhold eller fornuftsforhold være mulig. Jeg har vist 
tendensene i den prosess og forutsetninger tall, symboler og målebegrep må ha, og at dette må hvile på forskjells-
funksjonaliteten. Uten dette vil vi ikke kunne ha noen verdi, noe som fremstår, eller danne begreper som etterprøver 
forhold. 

 Konklusjonen må være at metoden og systematikken, samt utprøvelsene av singulære og almene satser, enten 
de betegnes som universelle, naturlover eller sannsynligheter, må bygge sin prosess ut fra forskjells-funksjonaliteten 
og fremstår som forskjeller i mangfoldet, og derav relasjoner og relativiteter. Om vi fjerner alt, slik som at en mus blir 
ikke-mus, en elefant blir ikke-elefant, vil ikke-musen og ikke-elefanten bli like som ikke-væren. Om alt fjernes vil også 
årsaker, grunner og muligheter, samt iboende prinsipper og tilværelse være borte, og alt vil være likt som ikke-væren. 
Dette Ikke-værende vil da være umulig da muligheter er vekke. Derfor er denne likeensartede ikke-væren umulig. Intet 
er så likt som det ikke-værende. Dette er det eneste som er helt likt som likhet. Samtidig er dette helt like umulig.  

 Kun forskjellen fra det ikke-værende er mulig. Det er dette jeg kaller forskjellsfunksjonen eller altet som det 
ulike, som en ulikhetsfunksjon som blir ulik seg, en forskjellsfunksjon som fremstår som rom i forandring som former 
og mønstre der det er forandringsfunksjonen som skaper utstrekningen, formene og virkningene som en forskjells-
funksjonalitet, eller uendelig, ubegrenset enten-eller. Med andre ord: En rombevegelseskraft som fungerer som en 
ubegrenset aktiv enten-eller i en og samme funksjon, et grunnlag også for fornuften (innbefatter følelser, 
helhetsfølelse, jeg-helhet, følelse av udifferensierte eller differensierte forhold).  
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DEL II Erkjennelsen er at vi merker forskjell.  
 

Altet er det ulike (rettelse 2018: kun differensialt ment). Når vi sier at vi har to like må vi allerede ha en forskjell, 
ellers ville vi aldri kunne si at vi har to. Altet er seg selv likt eller det eneste like, og denne likhet med seg selv er 
ulikheten selv. Den eksisterende likhet er en forskjellsfunksjon, en ulikhet. Andre likheter er som to like, der det 
allerede må være en separasjon, en forskjell for at det skal være mulig. Like må bygge på en ulikhetsfunksjon. To like 
sirkler eller to like ett-tall må altså være en måte å være forskjell på. Likheten utover dette er en annen sak, og henger 
sammen med forståelse og vilkår, definisjons-sammenhengene. Ulikhetsprinsippet, eller forskjellsfunksjonen, er den 
jeg beviser i sammenheng med vitenskapshypotesen.  

 Jeg vil nå gå igjennom vitenskapsgrunnlagene, og vise at denne forskjellsfunksjonen må være grunnfundament 
i forholdene som avdekkes eller settes opp til hjelp for hypoteser og teorier, og at deres innhold er en forskjells-
funksjonalitet. De forskjellige mer likeensartede fenomener eller lover bygger på dette, og min oppgave er å påvise 
dette ved de såkalte faste verdier systemene bygger på.  

2018-coments: Ulikheten må kun forstås som differensialt. At forskjellsfunksjonen gir Like og Ulike, ved at vi får det 
forrige og det neste. Nytt sted, posisjon, utstrakt, bevegelig, virkende, ut fra posisjon eller kontinuitet. Funksjonen er den ene og 
den samme. Slik sett Det Like! Differensialfunksjonen gir like og ulike! Erkjennelsesgrunnlaget slik ulike her er ment som, at vi har 
det neste i punkt eller kontinuitet, virkning, bevegelse, funksjon.  

Erkjennelsen er at vi MERKER forskjell! Å merke er en forskjells-funksjon. 

Likt, det samme, en forskjell som gir like, ulike. 
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DEL II B Hoved-oppgaven for sammenligning av 
vitenskaps-krav og forandrings-kraftens funksjon.  
 

 I 1979-1994-5 benyttet jeg begrepet forskjells-funksjonen i Forandrings-kraften. Etter oppdagelsen av de 
fysiske lovers sammenheng i 2013 endret jeg dette til den latinske eller engelske versjonen av begrepet: Differensial-
funksjonen ble grunnlag for differensial-kraften, et noe folkelig utrykk for fysikernes bevegelses-energi. Altså 
drivkraft, funksjon som får frem bevegelse og styrke. 

 Erkjennelse-teori og vitenskaps-hypotese er her til kritisk analyse i forhold til vitenskaps-kriteriene som 
vitenskapen i fysikk, kjemi, astrofysikk, kvantefysikk og andre fysiske fag som i biologi, økologi, forholder seg til! Også 
logikk, matematikk og geometri, fysiske formler! 

 Ja! Det er samme funksjon som ble oppdaget som kraft eller energi-utrykk som ligger til grunn for samme 
modell av en vitenskaps-teori, altså en omgjøring av forandringskraft-utrykket og dens funksjon til 
differensialfunksjon og differensialkraften den helhetlig bygger, og som viser de fysiske egenskaper, feltvirkninger, 
formler som gjennom samme modell uten referanser til andre for oppdagelsen enn kun denne funksjonen og 
utledningen av den i forandringskraften; og i denne erkjennelsesteori og vitenskapshypotese som kommer frem i 
dette skrivet! Vær ikke i tvil om at dette er samme referanse-funksjon!  

 En enkel logisk funksjon. Den bygger ikke på andre parametere i det hele tatt. Rom, tid, bevegelse, virkning og 
styrke har jeg analysert ut fra naturen jeg har studert selv: I stua og i naturen. Men det må sies at uten å ha hørt om 
atomene, partiklene, livssyns-innhold fra folk i samfunn, deler av den historiske og tekniske utviklingen, så ville heller 
ikke en erkjennelse og hypotese kommet frem, da slikt almen-tilgjengelig stoff har vist retningen for de problemer og 
løsninger som kommer frem i alminnelighet.  

 Vitenskapens triumfer har nok til en viss grad vist vei mot noe som min etter-retning har vendt seg i retning 
av. Og ellers, takk for det! Men dette stoffet ga ikke en klar løsning som jeg altså måtte finne en annen vei. Folk, 
følsomhet, ideene, forestillingene, visjonene, fantasiene, livssynene, og psykisk og fysisk helse, det logiske og det 
mystiske, har således ført meg inn i grunnlags-tanker om bevisstheten og våre begreps-definisjoner, hvordan dette 
kan fungere. 
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DEL III   Erkjennelses-teori og holdbarhet 
vitenskaps-hypotetisk 
 

 Jeg tar utgangspunkt i Wormnes´ bedømmelse og sammenfatning av de vitenskapelige fremstillinger når jeg 
vil vise hvordan forskjells-funksjonaliteten bygger grunnen for lov-oppsetninger, hypoteser og induksjoner, samt 
deduktiv-nomologiske og hypotetisk-deduktive systemer. Wormnes har rett når det gjelder bevis-usikkerheten ved 
vitenskapsbildene, men det er ikke graden av bevis-styrke jeg legger sterkest vekt på, men at forskjellsfunksjonen 
kommer inn som element eller basis for vitenskapsbildene.  

 Bevis er hva vi godtar som forklaring. Om vi støper et fingeravtrykk over på en plasthanske den samme vei som 
fingermønstrene, deretter smører på svette fra samme person, gjør en forbrytelse der disse avtrykkene avsettes, vil 
både DNA-genetikere og fingeravtrykkeksperter mene at dette er bevis, samt at dommer, jury, og muligens advokater 
blir overbevist om at personen har gjort forbrytelsen. Vitenskapelig og juridisk er personen skyldig. Bevis er hva vi 
godtar som forklaring. Ut fra dette er vi aldri sikre.  

 

 Ut fra dagens vaner om naturlover og oppførsel kan vi neppe være sikre på morgendagen. Omstendigheter 
har en åpen mulighet for forandringer. Vitenskapslovene har gradvis blitt korrigert eller blitt erstattet av nyere "fakta", 
og nye lover. Dette er det Wormnes griper fatt i når han gjennomgår vitenskapens lovmessigheter og problemstillinger. 
Derimot er forskjells-funksjonaliteten noe som er gjennomgripende også for en slik bedømmelse, for lovene, for 
metodene, forståelsen og oppsettene av indikasjoner og lover. Forskjellsfunksjonen blir kommentert ved alle 
grunnsatser i vitenskapsbildene.  

 Forskjellsfunksjonen ligger til grunn for relasjon mellom begreper og det begrepet henviser til. Begrepene i sitt 
innhold forutsetter forskjell, relasjon, og derigjennom forskjells-funksjonalitet. Begrepene (antatte objektive eller 
subjektive begrep) forutsetter forskjells-funksjonalitet. Intuitivt/intuisjon og induksjoner er antagelser, som igjen er 
relasjon mellom utsagn og muligheter. Dette må derfor bygge på forskjells-funksjonalitet. Alle relasjoner mellom 
verdier, singulære eller universelle satser, hypoteser, teorier og lover, samt slutninger av dette, eventuelt som 
hypotetisk-deduktive systemer må bygge på forskjells-funksjonalitet. Dette må også den hermeneutiske 
forklaringsmåte, dialektikk og fenomenologi betinges i.  

 Med andre ord: Vitenskapelig arbeid og logikken, Grunnlaget til satsene, satsenes innhold og deres 
konsekvenser må bygge på forskjells-funksjonaliteten. Fornuftsvirksomheten innbefattet.  

Vitenskapelig grunnlag, saksgang, sats-oppsettet, konsekvensene og fornufts-vilkår bygger på forskjells-
funksjonalitet grunngitt i den forskjells-funksjon jeg mener ligger til grunn.  

 

 

• BD-funksjonen: Differensial-funksjonen sammenlignet med de vitenskapelige krav til hypoteser. 

 

 • Om leddene i oppsatser har grunnlag, satsinnhold og konsekvenser med basis i forskjellsfunksjonen slik jeg 
viser ved begrep og mal-dannelser, samt forestillinger og utsagn rundt dette, vil jeg senere skrive dette som forkortet 
utrykt som: 

•  Basis-Differensial eller BD-funksjon.  
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 • BD-funksjon-signaturen betyr at gjennomgått materiale gjennom-gående og fullstendig bygger på denne 
funksjonen. Comments 2018; at funksjonen står imot eliminering, og er holdbar! 

 Seksjonen som er gjennomgått vil da undertegnes: 

 • Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenligningsgrunnlag: Wormnes Vitenskapsfilosofi: Vitenskapskrav!  Wormnes: En sammenfatning: 
 

 Det er en lang prosess å danne vitenskapelige begreper, og i en verden der naturreligioner, mytiske 
forestillinger, samt de første store religioner dominerte livssynene, var det en ny terskel å trå over før vitenskapen 
kunne skille seg ut som en egen innfallsvinkel på naturens gåter. Bruddet med religion og filosofi var en lengre prosess, 
og var et resultat som er grunnet i resten av det historiske perspektiv, altså et produkt av hverdagsliv, tenkning og 
undersøkelser generelt. Fra 500 fkr. til 500 ekr, kunne naturforskningen, den begynnende vitenskap, leve fritt, inntil 
middelalderen fra 500 ekr til 1450 satte kroken på døra i 1000 år.  

 Etter at kirken lot filosofi og naturforskning igjen bli tillat som egne fag ved dannelsen av universiteter fra 1100 
og frem til den industrielle revolusjon, vokste vitenskapsbildene frem til en uavhengig vitenskapelig gren med avstand 
til filosofi og teologi. Rundt 1690 var den som et urokkelig eget fundament. Først etter 1700 ble dette allment spredd 
i det omfang vi forstår som tilkjennegivelse for alle, og tiden fra 1700 til 1800 blir også derfor kalt opplysningstiden. I 
dag finnes det knapt noe fag eller hverdagsvirke som ikke nytter matematikk, økonomi, tekniske midler, eller annen 
vitenskap på en eller annen måte, noe som også gjelder i hjem eller på jobb. Vitenskap og samfunn er bundet sammen 
frivillig eller ufrivillig gjennom bruksting, faglig kunnskap, helsevesen, eller gjennom forurensing og krig. Slik kommer 
heller ikke naturfolket unna vitenskapen og teknikken.  

 Vi finner de eldste skrifter og verdensforestillinger i religiøs-mytiske fortellinger, sagn og myter, der de greske 
verker Iliaden, Odysseen og Teogonien, samt det gamle jødiske testamentet og den kristne Bibel er de største verker. 
Bruddet med Mythos, eller mytene, kom rundt 500-tallet med at naturfilosofene mente at forklaringene kunne avledes 
ved hjelp av fornuften. Svaret på verdens gåter kunne ved hjelp av fornuften avledes av hva vi kunne oppfatte, og luft, 
ild, fornuft og et prinsipp for naturens orden kunne søkes opp igjennom undersøkelser og tenkning. Det var ikke lenger 
guder eller mystiske krefter som ble regnet som de virkelige svar på styrekreftene, disse måtte jo selv bygge på 
prinsipper.  

 Sokrates, Demokrit, Platon og Aristoteles er de som viser de største verk eller tanker om at fornuften, Logos, 
bør ha forrang, og lykkes med presentasjoner om dette igjennom tiden fra 450 til 322 fkr. Innen vitenskapen er det 
Euklid og Archimedes som legger frem de mest berømte verk i tiden noe før 300 og frem til 212 fkr.. Læresentre og 
biblioteker av høyeste kvalitet var Platons Akademiet i 387, Aristoteles Lykeion 350, og Museion i Alexandria rundt 
322.  
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 En elite utviklet logikken, medisinen, språkkunnskap, matematikk, talekunst, annen kunst, historie, geografi 
og astronomi. Alexandria og Pergamon´s biblioteker hadde henholdsvis 500000 og 200000 bokruller, det vil si 
nærmere samlet en million bøker om de mindre biblioteker regnes med også. Platon og Aristoteles verker samt Euklids 
geometri har innvirket på Europas tenkning i en grad som bare overgås av Bibelens innflytelse.  

 Teologien utvikler seg sterkt på slutten av oldtiden, og den mytiske overlevering blir skjøvet til side for 
teologiske dogmer, kristne læresetninger om troens faste fundament. Troen utvikles til en kjenns-gjerning som 
kommer i konflikt med fornuftens krav på herredømme over liv og levesett. Det utvikles med andre ord en konflikt 
mellom begrepene tro og fornuft.  

 Gresk tenkning kulminerer ved at den religiøse tro brer seg, kirkefaderen Augustin klarer å legge frem en 
betraktning som gir tanken ro, samtidig som at all filosofisk undervisning blir forbudt i romer-riket. Pavedømmet og 
kardinalstyre, samt middelalderen, innledes. Kirkene vokser frem. Fra 500 til 1000 ekr. var det store urolige og 
voldelige folkevandringer forbundet med det nye styret og stell. Augistinsk teologi var eneste undervisningsform, 
filosofi, vitenskap og antikkens kultur i kunst og viten bukket under, ja ble nærmest slettet. Etter 900 års undervisning 
ble Akademiet stengt, og utenom trekk fra Platon, var oldtidens vitenskap og filosofi ukjent for Europas lærde. Samtidig 
med at pavestaten med det romersk-katolske kristne syn ble opprettet i Italia og spredd til hele Vest-Europa med 
unntak av Spania, ble den gresk-ortodokse kristne tro med patriarken i Bysants som leder, det som Hellas og Tyrkia, 
samt deler av Midtøsten og Egypt tok til styreform i det østlige Romerriket.  

 

 Det greskortodokse syn spredde seg gjennom Bulgaria, Romania og omfattet snart den Europeiske delen av 
Russland. Romerriket var delt i to, og en kristen styreform ble opprettet på begge sider, hvilke skulle ligge i konflikt 
med hverandre de neste 1400 år. I araberlandene, det vil si de land som vendte om til den nye religionen Islam som 
ble opprettet under Mohammeds samling av folket, samt med hans store verk, Koranen, ble store deler av Saudi-
Arabia, Iran og Irak, samt flere sentrale og nordafrikanske lands styresett, og disse hadde tatt vare på store deler av 
den greske kulturen, både Euklid, Aristarkos astronomi, Platon og Aristoteles mer originale verker, og mens 
styreformen avholdt Platon, florerte mye av hverdagslivet og legevitenskapen under Aristoteles lære om at alt virket 
som i en organisme. De utviklet aritmetikken i forbindelse med Euklids geometri.  

 Det fantes arkivert gamle skrifter fra den antikke verden som var satt på indeks eller gjemt i kirkelige arkiver 
ellers flere steder i gresk-ortodokse områder, for eksempel i Athen og Bysants. Flere store arabiske tenkere utviklet 
seg i tiden 700 til 1000 ekr., og under korstogene mot islamsk innflytelse ble det samtidig kontakt med arabisk 
tenkning. Ikke lite av dette lærestoff ble formidlet fra Nord-Afrika over Sicilia til Italia, og det var også i Italia den første 
renessanse i form av gresk og aristotelisk tenkning begynte å spre seg utover. Sterkest kommer dette til utrykk i 
Thomas Aquinas verker som bygger på et aristotelisk bilde. Aquinas mener at troen står over fornuften i alle spørsmål 
om frelse, åpenbaring og kristen tro, men han mener at fornuften står over troen i alle verdslige ting, og innen 
vitenskap og filosofi.  

 Dette fordi at gud hadde skapt en natur etter et fornuftig prinsipp hevdet han. Slik åpnet Aquinas opp for en 
annerkjennelse av filosofien og naturforskningen som selvstendig gren gjennom sitt aristotelisk-thomistiske 
verdensbilde som da avløste det platon-augustinske verdensbilde. Fornuftsspørsmålet ble nemlig så sterkt markert i 
Aristoteles skrifter at den platon-augustinske løsning ikke lenger virket tilfredsstillende i forhold til konflikten om tro 
og fornuft. Det er denne omvurdering av begrepene som er skolastikkens problem. Frem til 1450-tallet rår dette nye 
syn grunnen i de lærde kretser. Det finns også motstandere.  

 Den sanseerfarte og eksperimentelle forskning lå fremdeles død, og det var kun de tidligere autoriteters 
naturlærdom som ble utviklet eller omdiskutert. Universitetene kunne best forstås som læreplasser for laug, det vil si 
foreninger innen juss og medisin osv. Derimot var dette frigjøringen av filosofien som egen gren i forhold til teologien. 
Svartedauden, pesten, samt annen tilbakegang i den europeiske kulturen, førte også til at den frigjorte filosofi og 
Aquinas nytenkning ble kvestet, og mot år 1400 kunne det se ut som at universitets-institusjonen var i fare for å 
forsvinne.  
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 De skrifter fra den greske kultur som stod frem på 1000-tallet i Europa, var så brokete at det ikke kom frem 
hvordan slutningene til tankene hadde fremkommet, og Europas lærde var så uvitende at de ikke kunne fatte hva 
Euklid mente med rette vinkler, eller hva det betydde at vinklene i en trekant var lik to rette vinkler, det vil si at de 
180 grader innenfor en trekant var lik to 90 graders vinkler. Ethvert forsøk på å forstå dette kom helt skjevt ut.  

 Etter 1400 og mot 1450 svinger den Europeiske konturen seg oppover. Europa begynner å gjøre beslag på 
andre verdensdeler først i Afrika, og igjennom handelsreiser og oppdagelsesreiser også i Amerika og i Østen. Herfra 
tilfører de Europa gull og edelstener, urter og krydre, tobakk og poteter, silkevarer, samt at de begynner med slavehold 
som arbeidskraft. Resultatet er at det moderne Europa grunnlegges i en overflod av økonomi. Europa får et 
verdensherredømme fordelt mellom Europeiske stormakter etter avtaler og kriger. Det er de store eneveldige keisere 
av Guds nåde som overtar en selvstendig stilling i Europa. det tyskromerske riket skiller seg ut som et slikt 
keiserdømme, videre er Frankrike, England, nederlenderne, Spania, Portugal, Russland, samt de nordiske land slike 
nye herredømmer.  

 Kirken må vike plass for handel og industriherrers maktområde, og vitenskapen og filosofien får en ny 
renessanse igjennom at originalskrifter fra de gamle grekere løsrives fra de greskortodokse områdene, samt at 
boktrykkerkunst, kikkerter, mikroskop og teleskoper gjør det mulig å utvide kunnskapen. Et nytt mekanistisk 
verdensbilde tar form i naturvitenskapene.  

 

 

Naturen har lover som kort og greit kan utprøves og nedskrives. Eksperimentene kommer inn i vitenskapen, 
og troen på menneskets selvstendige realiseringsmulighet gjennom oppfinnelser og forskning er sentrale ledd i en 
verden der individet settes i sentrum. Mennesket er født med evner som kan utvikles. Naturen er til for å utnyttes til 
menneskets velbefinnende.  

 Det er miraklenes tid og genienes århundrer. Dette fremkommer i litteraturen, kunsten, musikken, og i 
oppdagelser og oppfinnelser. Store verdensbilder tar form med sikte på å se dypet i naturens og menneskets virke. 
Nicolaus Copernicus 1473-1543, Johannes Kepler 1571-1630, Galileo Galilei 1564-1642 og Isaac Newton 1642-1727 
forklarer gradvis mer av gravitasjonen og materielle legemers bevegelser i tid og rom som resultater av blinde fysiske 
krefter. Tradisjonenes dogmesetninger forsvinner mer og mer ut av bøkene selv om de er i hevd i hverdagen. 
Aristoteles teleologiske naturoppfatning skiftes gradvis ut med den moderne mekaniske.  

 Newton blir beundret av alle. Francis Bacon 1561-1626, som legger frem sin egen og mekanistiske 
verdensoppfatning som blir grunnfundamentet i denne tankegang gir sine beundringer til naturvitenskapen gjennom 
sin tro på at det skal hjelpe mennesker mot sykdommer og nød, samt bedre menneskets kår, der naturen er gjenstand 
for utbytting. Naturvitenskapene dannet selskaper for å styrke sin posisjon mot teologien, og mot universitetenes 
skolastikk som hevdet de gamle syn. Typisk er Royal-Socii ty. "Vi aksepterer ingen autoritet".  

 Bertrand Russel sier at renessanse-italieneren og Luther ikke hadde vært vanskelig å forstå for Aristoteles, 
Platon, Aquinas og Ockham, men ingen av disse ville forstått seg på ny-renessansens Isaac Newton. René Descartes 
1596-1650 og Gottfried Wilhelm Leibnitz 1646-1716, understreket også det nye rasjonelle bildet i vitenskapene, og de 
hevder det filosofiske utgangspunkt for fornuftens vesen som bryter med tradisjonene og universitetene, hvilket betyr 
at filosofien også tar et steg ut mot frigjøring og selvstendighet som en egen gren. Astronomien og fysikken blir 
selvstendige grener etter at problemet med kirken noe lunde hadde løst seg, og disse grener har fått arbeide noe 
lunde uforstyrret siden.  

 Opplysningstiden 

Fra 1700 til 1800 spres vitenen om alle fremskrittene og tiden kalles derfor opplysnings-tiden. Allikevel skapes noe så 
stort som kjemien igjennom Antoine Lavoisier 1743-1794. Store bidrag gis i matematikk og fysikk. Det som skiller seg 
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sterkt ut er den britiske erfaringsfilosofi som formidles gjennom John Locke 1632-1704, George Berkeley 1685-1752 
og David Hume 1711-1776.  

 Berkeley klargjør begreper om vår oppfatning, Locke legger frem en politisk filosofi, og Hume klargjør den 
vitenskapelige tenkemåte om at prinsippene finnes i naturen, samt vane-tenkningens grenser. De franske 
opplysningsfilosofer gir bidrag til et leksikon på 28 bind der vitenskap og filosofi kommer til sin rett med tykk vekt på 
natur, mennesket, individet, fremskrittet, friheten, lov, naturrett og menneskerett. I Tyskland er det Immanuel Kant 
som er den store. Han legger frem sin kritikk av praktisk fornuft, ren fornuft og dømmekraft, fremmer sine fornufts-
kategorier og moral-kategorier, samt til slutt presentasjonen av sitt verk "Pedagogikken", 1804. Han ga retningslinjer 
for det vi forstår som FN og fredskonferanser.  

 Siden 1400 hadde byborgerskapet hevdet sin stilling, noe som innleder sammenligninger med fremvekst av 
byråkratier i det gamle Hellas. Borgerskapet er snart å finne på landsbasis gjennom nykomlinger i fremskrittets tegn. 
Fra 1700 blir borgerlighetens offentlighet å se gjennom deres aviser, teatre, kunst og musikkfremstillinger, opera og 
litteratur der de nye virkelighets-oppfatninger kom til utrykk. Bach og Hendel fullfører kirkemusikkens storhet, og 
avløses av Mozart og Bethoven`s nye musikkarter som finner sin plass i byenes konserthaller. Universitetene holder 
en konservativ linje ovenfor det nye. Mot slutten av 1700-tallet utløses den industrielle og franske revolusjon.  

 1800-tallet. Fullendelsen av det mekanistiske verdensbildet. Teknikken og kunnskapen sammensmeltes. De 
dialektiske filosofi-grener.  

 

 Samfunnsvitenskapen skapes.  

 På midten av 1800-tallet er den industrielle revolusjon gjennom-kjempet. Industrien har en fast plass i 
samfunnet. Alt som kan utvinnes av naturen forsøkes utvunnet. Jern, kull, fremstilling av stål, gruver for alskens 
mineralutvinning, olje, endog gasser, utvinnes. Kjemien og metallurgien forbedres, maskinene yter mer, råstoffer og 
kjemiske midler ble brukt.  

Dampmaskiner, dynamitt, nitroglyserin og annet ble de nye muskler. Jernbaner, dampskip, skip i metall, broer, 
tunneler, veier, kanaler, telegrafnett og snart telefonen, industrier og storkonserner, samt banker og finans og 
verdens-utstillinger ble kjennemerker. Arbeidsinnsatsen kunne bli skjevt fordelt både i samfunnet og mellom landene.  

 Gamle yrker forsvant da nye kom til. Sosiale samfunnsformer og møtepunkter ble erstattet med nye. 
Arbeidsklassen vokste frem som politisk maktfaktor. Fysikk og kjemi utvikles sterkt og vitenskapen har gode kår. 
Etableringen av vitenskapelig fundert samfunnslære og utviklingslære er kanskje de viktigste utskillelser. 
Samfunnsteorier hadde vært mer av et autoritært eller romantisk preg, men skulle nå få et vitenskapelig preg. I 
sosialøkonomien gir Adam Smith 1723-1790, ut sitt mer filosofisk pregede verk om nasjonalrikdommen 1776. David 
Ricardo 1772-1823 regnes som den vitenskapelig grunnlegger av sosialøkonomien som referer mere direkte til 
hensiktene og det kvantifiserbare som tilhører selve økonomitransaksjonene.  

 Noe senere utvikles dette videre av John Stuart Mill 1806-1873 og Karl Marx 1818-1883. I sosiologien er det 
Auguste Comte 1798-1857 som mener at forståelsen av de sosiale forhold og samfunnsforhold må kunne undersøkes 
kvantitativt, uten de religiøse innslag eller filosofiske antagelser. All samfunnslære burde vært renset for religiøse og 
metafysiske betraktninger mente han. Comte mente at dette måtte forstås etter de trinn han mente menneskeånden 
måtte igjennom. Dette gikk gjennom det teologiske fiktive trinnet slik som primitive naturreligioner, myter og i 
avanserte monoteistiske religioner. Det neste trinn er et metafysisk abstrakt trinn slik som urstoffstenkning eller 
idelæren til Platon, tingen i seg selv hos Kant og som begrepet om allmennviljen hos Rousseau, absolutte tidsånder 
eller tingenes innerste vesen hos samtidsfilosofer.  

 Det siste positive reelle trinnet er en direkte undersøkelse og nedtegnelse uten spekulative tanker om 
bakenforliggende årsaker av metafysisk eller uobserverbar karakter. Finn bare regelmessighetene eller 
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lovmessigheten i det du har fremfor deg, altså beskrivelsen av hvordan noe er, ikke hvorfor det er. Comte mener at de 
metafysiske spekulasjoner ikke kan løses.  

 Senere i århundret utviklet Karl Marx og John Stuart Mill dette videre, etterfulgt av Emil Durkheim 1858-1917. 
Eilert Sundt er den store norske sosiolog på denne tiden, og hadde han virket i Amerika ville han mulig blitt regnet som 
grunnlegger av flere sosiale grener. De sistnevnte etter Comte utviklet seg ikke etter akkurat samme retning som 
Comte anbefalte. Comtes antimetafysiske og enhetsvitenskapelige program har blitt imøtegått og videreført frem til 
vår tid.  

 Louis Pasteur 1822-1895 og Robert Koch 1843-1910 utvikler mikrobiologien og Gregor Mendel 1822-1884 
formulerte viktige arvelighetslover. Men med Charles Darwin 1809-1882 kom virkelig en sterk tanke inn i verden, 
nemlig at artene i livsriket hadde utviklet seg fra mindre til større former, slik han mener i sin bok om artenes 
opprinnelse 1859, og om menneskets avstamning 1871. Slike forhold beskrives vitenskapelig i Darwins verk.  

 Samfunn, kirke og universiteter protesterer men utviklingslæren utvikler seg allikevel som en egen gren i 
vitenskapen. I dag går dette mulig mer under benevnelsen evolusjonslæren. At kristne tilslutter seg Darwin henger 
sammen med at de tenker skapelsesberettelsen tolket u-bokstavelig og overlevert som tilpasset datidens 
menneskeforstand. Motstanden mot Darwin er fremdeles til stede.  

 Sjelslivet vitenskapelig-gjøres gjennom Gustav Theodor Fechner 1801-1887 som grunnla en psykofysikk av 
eksperimentell karakter, og Wilhelm Wundt 1832-1920 oppdrev et psykologisk laboratorium. Hermann Ebbinghaus 
1850-1909 drev eksperimentell hukommelses-forskning og Edward L Thorndike 1874-1949 drev eksperimentell 
læringspsykologi.  

Alfred Binet 1857-1911 grunnla test-psykologien. William James 1842-1910 bidro med å utvikle psykologi fra 
filosofi til vitenskap. Stort sett var det mytisk-religiøse og filosofiske oppfatninger, samt sjelesorg, synd og straff, skyld 
og nåde, som dominerte skrifter om dette fra annet hold.  

 Nå kommer Sigmund Freud 1856-1939 inn på banen med psykoanalysen. Freud ser mennesket som et dyr eller 
vesen som har drifter og fornuft, og at disse må avstemmes i samspill med resten av samfunnet, noe som kan være 
komplisert og medføre nevroser og andre psykiske tilstander. Psykoanalyse n skal la klienten se dette selv igjennom 
samtaler der også barndom og spesielle traumaer kan bli forløst gjennom forståelse og selvinnsikt. Jung legger frem 
psykoterapien.  

 Innen Jus, litteratur, medisin, språk, sosiologi, pedagogikk med mer, har man prøvd å etterligne den 
naturvitenskapelige metodologi. Her har det vært vanskeligheter. Mange venter på samfunnsfagenes Newton. Andre 
mener at slikt ikke kan forventes, og om muligheter for full avdekning er mulig vil det reise etiske spørsmål som kan 
tilsi at slik forskning ikke bør gjøres. De alternative metoder innen debatten om menneskeforståelsen og dets sosiale 
virke går gjennom både teologiske, filosofiske, historiske og humanistiske fag, og hoved-emnene som legges vekt på 
her, er dialektikken, fenomenologien og hermeneutikken.  

 Den dialektiske tradisjon representeres av Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1831 og Karl Marx 1818-1883. 
Den fenomenologiske tradisjon representeres av Edmund Husserl 1859-1938 og Jean Paul Sartre 1905-1980, og den 
hermeneutiske tradisjon representeres av Friedrich Schleiermacher 1768-1834, Wilhelm Dilthey 1833-1911, Martin 
Heidegger 1889-1976, Hans-Georg Gadamer 1900-, og Jürgen Habermas 1929-.  

 Vår tid. 

 Kunnskapen øker voldsomt i vår tid hvor 90% av historiens forskere lever. Nye fag-grener og tids-skrifter 
forklarer stadig nytt, og verden av-fortrylles i rasjonalitetens jerngrep mener mange. Universitetene forsynte 
samfunnet med teologer, jurister, lektorer og medisinere og var samfunnsrelevante i så måte. Men etterhvert har 
teknostrukturene blitt så kompliserte at universitetene forsyner så og si alle felter i samfunnet, da det kreves stadig 
mer utdannelse, og nye fag opprettes på universitetene, selv om høyskoler også tar over store deler av utdannelsen. 
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Forholdet mellom disse høyskoler og universitetene er ofte nært. Både det politiske miljø, næringsliv, helse og 
alminnelig sosial hverdagspraksis blir forsynt med utdannede fra institusjonene, slik som universitetet.  

 Den enkle teknikk er erstattet av det bare ingeniører og godt skolert fagpersonale kan behandle. Teknologien 
og naturvitenskapene smelter sammen i industrien. Dette bare tiltar. Det er dermed meget industriellrettet forskning 
og instituttvirksomhet. Vitenskap, teknologi, industri, forsvar og forvaltning inngår i en såkalt teknostruktur. Big-
science er det som inngår i samarbeid med høyteknologiske industrigrener og avanserte våpen, der skille mellom 
grunnforskning og anvendt forskning blir mindre. Vitenskap, etikk og samfunn er stikkord i den beskuelse vi har av 
gode løsninger, men også innvirkning av genmanipulering som kan føre galt hen eller misbrukes, kjemiske, 
bakteriologiske og atomfunderte våpen, samt forurensing, og manipuleringer med folk og økonomi, er baksider av 
medaljen.  

 Mange vet ikke hvordan de skal stille seg til alt dette, eller hvem sider de skal velge. Individets fremdrift går 
ofte over moral og lov-grenser. Om vi skal redde jorda fra økologisk katastrofe, og ozon-drivhuseffekten, vil det være 
å håpe at forskerne bringer med av etikken inn i møte med deres arbeidsgivere, at det bygges en kanal mellom 
forskningen og folket. Vi må begynne å se på nytt.  

 

Innlegg fra Wormnes innledning slutt! 

 

 

 

Nå sammenlignes BD-funksjonen med vitenskaps-krav til hypoteser og teorier! 
 

Dette som er spredde krav samlet sammen av Wormnes, og klargjort i tekst, kommer altså frem videre, men 
at innholdet må her være relevant for forskjellsfunksjonen og forandrings-kraftens holdbarhet; og altså senere: det 
samme for differensialfunksjonen til differensialkraften! 

Hoved-oppgave, del 2, krav til hypoteser og teorier, spesielt i fysikken, vitenskapen. BD-funksjon-relevant stoff: 

Hypotetisk-deduktiv tilnærmingsmåte 

Hypoteser 

Hypoteseprøving 

Hypotesebegrunnelse 

 Hvis en påstand om visse saksforhold anses som usikker, så oppfattes påstanden som en hypotese. Hypotesens 
karakter er som en antakelse. Dette kan gå ut over det som er observert. Foreksempel; tiltalte handlet med overlegg. 
Dette er en hypotese om det er usikkert. Anses påstanden som sikker, regnes den som et faktum, en kjenns-gjerning, 
et datum, en lovmessighet osv. Måten du setter opp hypotesen kalles hypoteseformuleringen. Det en hypotese sier 
noe om, kalles hypotesens Intendenterte gyldighetsområde. 

Hypotesedannelse. Induksjon 

 Tvil om tidligere fremleggelser eller antagelser, eller anelse om noe som går utover det som til nå er funnet ut 
om noe, er gjetninger, eventuelt antakelser som bygger på gjetninger. En gris grynter og vi gjetter på at alle griser 
grynter. I den mest avanserte forskning er det også gjetning som er prinsippet i hvordan vi mener noe er. Denne 
gjetningen kalles induksjonen. Uansett hvor vitenskapelig et materiale måtte være, er vi nødt til å gjette rekkefølgen 
eller hovedfaktorene selv når vi skal bygge sammen og forklare væremåte eller virkning.  
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 Wormnes gjengir hva noen innen vitenskapen utrykker om akkurat dette: «Det finnes ingen generelle 
anvendbare induksjonsregler der hypoteser eller teorier automatisk detter på plass fordi erfaringsmessige eller 
sansbare fakta ligger i dagen.  Vitenskapelige hypoteser eller teorier er ikke dedusert logisk gyldig ut fra de observerte 
fakta, men oppfunnet for å forklare disse fakta. De er gjetninger om forbindelsen mellom de fakta som studeres og de 
regulariteter og mønstre som kan ligge bak deres oppførsel og væremåte. Heldige gjetninger krever skarpsinn, særlig 
ved de utradisjonelle veier slik som relativitetsteorien og kvanteteorien gikk.  

 All den oppfinnsomhet som trengs i dagens vitenskapelige forskning krever også inngående kjennskap om 
kunnskapen på feltet. En nybegynner kommer neppe til å gjøre noen viktig oppdagelse sies det. Det antas at de ideer 
som faller han inn sannsynligvis er gjentakelser av tidligere prøvelser eller at de kommer i kollisjon med velbegrunnede 
fakta og teorier han ikke kjenner.» 

 Det er altså ikke noe spesielt vitenskapelig ved måten hypoteser dannes på, utenom at det dannes på bakgrunn 
av inngående kunnskap. Det typisk vitenskapelige kommer først når den fremsettes og skal begrunnes og prøves. Her 
fremkommer hypotesekritikken, hypoteseprøving og hypotesebegrunnelse.  o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-
funksjonen. 

 Hypotesekritikk går ut på å finne ut om hypotesen i det hele tatt lar seg utprøve å begrunne vitenskapelig, og 
samtidig vurdere den i relasjon til andre konkurrerende hypoteser. Vurderingen kan gå ut på å stille spørsmål til om 
den er satt opp på en ordentlig måte, altså at den er riktig satt opp etter materiale og intensjon på klar måte, altså at 
den semantisk sett er i orden. Er den prøvbar? Er den falsifiserbar, altså vil det være tydelige pekere mot det som skal 
observeres, og samtidig tydelig om det observerte ikke er slik?  

 

 

 Er den intersubjektiv, kan hvem som helst med kjennskap eller kunnskap på område bedømme dette? Er den 
kvantifiserbar, altså telles eller måles? Spørsmålene er ikke definitive krav til hypotesen, men angir ønskelige retninger 
for forbedringer av den om det finnes mulighet for det, eller svakheter oppdages.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Prøvbar og falsifiserbar betyr at hypotesen virker til at den kan utprøves. Om jeg sier at fisken dør i elva på 
grunn av for mye forurensing, kan dette lett undersøkes ved å teste om vannet er forurenset, bruke en frisk fisk og la 
denne komme ut i et kar som er kunstig forurenset på samme måten eller med det litt av det samme vannet. Jeg vil 
da snart få svar som bekrefter eller avkrefter hypotesen. Om jeg sier at tidligere mennesker tålte mer enn dagens 
mennesker, vet jeg ikke om dagens forhold kan sammenliknes med gamle dager, eller om gamle dagers menneskers 
vil tålt nå-dagen, og samtidig er jo gamle dager borte og menneskene døde. jeg kan ikke teste dette.  

 Den kan ikke godtas som noe annet enn påstand, men kanskje grunngis etter visse historiske etterretninger, 
men neppe bevises, kanskje sannsynliggjøres. Det bør derimot være forsiktighet med påstand om at en hypotese 
definitivt ikke kan testes. Vi kunne jo fort da si at forholdene i solens indre og jordens alder ikke er etterprøvbare. 
Vurderingen krever inngående kjennskap til det fag det gjelder. Falsifiserbarheten skal avsløre at unødvendigheter 
ikke testes. At alle leger har medisinutdannelse er ikke noe å bekrefte. En ordentlig lege, er dette fordi at det er medisin 
man må lese for å bli lege. Det er ikke noe saksmateriale som går imot en slik hypotese, og dermed ingen bekreftelser 
eller avkreftelser som gir mening.  

 Det er også vanskelig å avklare de ulne hypoteser, slik som marxistiske og psykoanalytiske teorier, der alt som 
øyet så kunne påberope seg å være bevis for at det var slik, uten at det gikk an finne det sikre argumentet i form av 
lov for dette. Falsifiserbarheten er gitt i en skarp og tydelig, gjerne dristig peker som lett kan avsløres om er feil. Det 
er hverken sannhet, etterprøvbarhet eller forklarings-kraft som kjennetegner relativitets-teorien, men falsifiser-
barhets-graden. Det vil si at det lett kan vises om den er feil. Popper mente at kun gitte observasjoner slik Francis 
Bacon mente at vi skulle finne ut av, neppe er det som overskrider fremtidens viten.  
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 Her må dristige teorier utprøves mot det vi ennå ikke har sanset, for mye av det sanselige var avdekket og et 
dypere fundament for det meste funnet. Man måtte bryte terskler. Intersubjektiviteten går på at alle ledd som 
observasjoner, data, eksperimenter, lover, teorier, metoder språk mm., måtte kunne etterprøves eller foreligge på 
samme måte for enhver kompetent forsker.  Meninger, følelser, normer er ikke noe som foreligger på samme måte 
for oss. Er det rent praktisk vanskelig å etterprøve hypotesen kan det allikevel være en verdi i den bare den prinsipielt 
er intersubjektiv. Intersubjektivitet kan imidlertid være vanskelig å være sikker på, da underliggende forutsetninger 
også kan prege dette i forskjellige retninger. Derfor er det viktig, men vanskelig å felle dom over.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Kvantifiserbarhet er viktig dersom det er mulig. Selvsagt kan vi neppe mene at felles IQ for en gruppe 
mennesker er summen av enkeltpersonenes IQ, for da vil vi hatt en smart verden da. Men vi kan bruke måltall, enheter 
som cm og lengde med mer for å finne ut hva som er størst og minst, for å se om proporsjoner følger et jevnt mønster, 
for å anskueliggjøre forhold under den forutsetning at vi nytter det på den måten respektive regnesystem tillater. Men 
andre regnesystemer kan være bedre og ikke alle hypoteser bør tjene på å kvantifiseres. Derimot er det nærmest et 
krav at de forhold som kan kvantifiseres i en hypotese skal kvantifiseres. Dette er noe de fleste forskere søker å finne, 
om de er opptatt av nøyaktigheter. I samband med samfunns-vitenskapene er det mange som mener at 
kvantifiseringen ofte kan være et misbruk. Det kan i alle fall ofte gi misvisninger. Det er opp til hypotese-skaper og 
hypotesekritikere og finne ut om dette gjøres på ansvarlig måte.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

 

 

Om konkurrerende hypoteser og valget mellom dem. 

 Enkelhet, sikkerhet og forklaringsstyrke. Kravet om enkelhet betyr ikke at en hypotese skal forkastes, bare at 
den bør kortes så meget det kan se ut til at det lar seg gjøre. Om en annen hypotese forteller og behandler akkurat de 
samme saksforhold men med et stort antall færre elementer som stødige forklaringer er det all grunn til å velge denne 
hypotesen. Dette vil ikke behøve å si at en mer komplisert hypotese blir underkjent, gjort er gjort, men det er den 
enkleste formen som vil bli tatt i bruk i det historiske løp, og dette setter kandidaturet til det mer kompliserte tilbake. 
Vanligvis er det i historisk ettertid at enkeltheten fremkommer ved utluking av unødvendig-heter. Enkeltheten er bare 
noe vi må være oppmerksomme på.  

 Forsknings-strategisk behøver det ikke å være enklere med den enkleste av hypotesene. Det er derfor 
vanskelig å komme med sikre kriterier. Du skal ikke unødvendig forflere teorier og modeller. Her nyttes Occams 
barberkniv. Ernst Mach brukte enkeltheten som et effektivt våpen mot metafysikken. Kravet om enkelhet er ikke et 
krav om letthet. Teoriene kan godt være kompliserte, både som formler og forklaringer. Man bør ikke umiddelbart 
forkaste det kompliserte fordi det er komplisert og beholde det enkle fordi det er enkelt. Se løsninger på krig og 
stoffmisbruk.  

 Sikkerhet er også vanskelig tema. hypotesene behøver ikke å ligne hverandre og hva som er sikre kriterier er 
vanskelig å legge inn i en regel. Man vet ikke om forklaringen alene eller formelen gir sikrest utsagn, heller ikke 
omvendt. Begrunnelsene uteblir, med unntak av om det er presisjoner som er til nytte i praksis. Men en annen praksis 
kan gi vitenen om forklaringen en hurtigst avgjørelse, ikke å måtte sitte å beregne formelen først. Forklaringsstyrke er 
et viktig kriterium, men dette behøver ikke å bety det utsagn som forklarer mest. Det er derfor også vanskelig å finne 
rasjonelle grunner for den sterkeste hypotese. 

 Popper mener at valget av hypotese bør gis ved informasjonskraft, dristighet, og oppdagelses-åpningen den 
gir. Dette er også kriterier som ikke umiddelbart er gitt i regelform. Og nettopp sier Popper noe jeg selv mener. Om en 
dristig teori skulle vise seg å være feil, vil dens mange pekere til tilstander også fortelle oss om hva som ikke gikk og 
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dermed gi grunnlag for at vi kan oppdage nye teorier som holder. Den enklere teori behøver ikke å gi like meget tilbake 
om den er riktig som en feilaktig større dristig teori. Poppers kriterier er ikke lett å presisere.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Hypotesetesting, hypotesebegrunnelse. 

Vi har den direkte og indirekte testing av hypoteser.  

 Direkte hypotesetesting. Observasjon. Litt om observasjonens teoriavhengighet.  

Observasjon er en iakttagelse eller undersøkelse for å fastslå egenskaper hos det utforskete etter at alle grundigheter 
og reproduserbarheter er fastslått. Observasjonen kan være av både observasjons-situasjonen, målingene, og av 
observasjonsutsagnet, tallstillinger og beskrivelse. Begrepet utsagn kan være tvetydig da det kan bety både påstand 
og formulering.  En observasjon kan deles i 1. situasjon og handling, samt i 2. utsagn. Utsagnet kan deles i a. påstand 
og b. formulering. Situasjon og handling er tilstandsbeskrivelse, lokalisering b-nivå, og påstanden er minst sikker der 
og da, c-nivå.  

 Formuleringen må være klar over alle tilstander, og er a-nivå. Dersom det finnes direkte sansbare egenskaper 
ved observasjonsutsagnet er det et empirisk utsagn. Om det er utpregede teoridefinerte termer i utsagnet er det et 
teoriutsagn. Det er ikke klare grenser mellom disse to utsagnstyper. Sanser kan i tilfeller bedra oss ved empiriske 
observasjoner. Da sidene i en bok virker hvite og bokstavene svarte både i dunkel belysning og sollys, enda det er 
forskjell på dette, vil ikke dette si at utsagn ikke kan prøves eller aksepteres som sikre i mange tilfeller om det finnes 
skjevheter. Direkte testbare hypoteser er slikt som å smake på noe, måle et vanns dybde, sjekke om alle mennesker 
har ti tær.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Indirekte hypoteser. Aksiomatisk-deduktiv og hypotetisk-deduktiv testing. 

Aksiomatisk-deduktiv hypotesetesting(metode), begrunnelse ovenfra.  

 Aksiomatisk-deduktiv hypotesetest er å dedusere hypotesen fra antatt sanne premisser, det som har karakter 
som data(informasjon). En AD begrunnelse for h- Jordens r=6378 km er å dedusere hypotesen fra logisk gyldig fra et 
premissmateriale av antatt sanne universelle lover, generaliseringer, aksiomer, observasjonsresultater også videre.  

 

premissmateriale: (DATA): 

    universelle lover, (antatt sanne), (godtatte kravbestemte formler etc.) 

   generaliseringer, (erfaringstillærte sammentrekninger eller oppsett) 

   aksiomer, (jorden er kuleformet legeme, antatt sant, allmenngyldig)  

   Empiriske data etc. (observasjonsresultater) (jordens omkrets) 

   __________________________________ 

Logisk gyldig slutning 

Konklusjon  Hypotesen. 

 

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 
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 Aksiomatisk-deduktive hypoteser begrunnes deduktivt fra antatt sant premissmateriale. Beviset for at slike 
empiriske hypoteser er sanne er ikke bevisst ut fra antatte sannheter. Er premisset sant og slutningen logisk gyldig så 
er hypotesen sann, men da premissene bygger på universelle lover, empiriske sammenslåinger og observasjonsutsagn, 
kan vi ikke garantere at konklusjonen er sann. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Hypotetisk-deduktiv hypotesetesting(metode), begrunnelse nedenfra.  

 Begrunnelsen nedenfra kan bygge på prøvbar konsekvens, forutsigelse, hoved-hypotese, samt 
hjelpehypoteser(datum).  

 1. Den hypotetisk-deduktive test av hoved-hypotese H gis ved et antatt sant premissmateriale med hoved-
hypotesen og en rekke data involvert, der konklusjonene deduseres som prøvbare konsekvenser (empiriske 
konsekvenser og/eller testimplikasjoner. 2. Om testimplikasjonene ikke tidligere er velprøvde, oppfattes de som 
prøvbare forutsigelser hvilke riktigheter må bedømmes, ev. observeres. 3. Hypotesen bedømmes så ut fra 
testimplikasjonenes riktighet. Ved den hypotetisk-deduktive test er utgangspunktet Hoved-hypotese og det premiss-
materialet denne befinner seg innenfor, det som testes mot prøvbare konsekvenser, altså at hypotesen allerede er 
der og er utgangspunkt for testen, mens det ved den aksiomatisk-deduktive test er slik at vi tar utgangspunkt i 
premissmaterialet for å finne hypotesen ut fra dette.  

 

 

 

 

 Ved en hypotetisk-deduktiv test må vi starte med å anta at hypotesen er sann og spørre etter hvem betingelser 
som må være tilstede for at den skal gå i oppfyllelse. Vi spør da etter prøvbare, empiriske konsekvenser, og 
testimplikasjoner, som bør være tilstede. Om vi da får hvis Implikasjon a og hvis Implikasjon b, osv., har vi kommet 
frem en hvis-rekke som ikke er logisk gyldig, fordi vi da må legge til en hjelpehypotese som tilsier at Implikasjonene 
virkelig er nødvendige for at hypotesen skal gå i oppfyllelse.  

 Dette er premissmateriale som allerede skal være undersøkt eller godgjort, uten at det derved er sagt at dette 
er den eneste mulighet for at hypotesen eller dens ledd skal fremtre i virkbar form, og når slikt materialet er godtatt, 
blir det riktig å kalle dette for data og ikke hjelpehypoteser. At dataene allerede er utbygde hjelpehypoteser, betyr at 
hoved-hypotesen bygger på andre godtatte hypoteser som er nødvendig for testimplikasjonsgyldigheten, og at de er 
godtatt er den grunn vi kan gi for å kalle dem data til den hypotese som i hovedsak skal testes. Vi tenker oss det oppsatt 
slik  

   Premissmateriale  Hoved-hypotesen H. 

       Hjelpehypoteser, etc. (data) 

   Logisk gyldig slutning  

   Konklusjon   Prøvbare konsekvenser 

 

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Forholdene mellom hoved-hypotesen og hjelpehypotesene samt deres testimplikasjoner følger et hvis-
mønster slik: Hvis H, h1, h2 osv. så presiseres test-implikasjonene I1, I2, I3, I4 ..., og kan beskrives gjennom at hvis 
Hoved-hypotesen og dens hjelpehypoteser er de og de betingelser som må være oppfylt, så vil dette gi oss 
testimplikasjonene som viser slike betingelser. Dette må i tilfelle undersøkes, og er dette allerede godt utprøvd kan vi 
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straks undersøke hypotesens riktighet, i motsatt fall fullføre lignende utprøvelser, tester, eller annet som vi vet vil 
kunne bekrefte disse forholdene indirekte ved hjelp av annen godtatt kunnskap.  

 Det er et krav om at de prøvbare konsekvenser bør utprøves mer grundig enn den nye usikre hypotese vi skal 
utprøve. Indirekte hypotesetest består oftest i å begrunne det mer usikre ved hjelp av det mer sikre. Ved test av en 
hoved-hypotese tas ofte en hel rekke antakelser eller data for gitt, noe som ofte ikke er bevisst eller noe vi tar med i 
en forskningsrapport, men om testen går feil blir det nødvendige å undersøke dataenes gyldighet og nødvendig å 
formulere hjelpehypotesene.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Så kommer vi til: 

 Vurderingen av hypotesens riktighet: 

 Yttersidene er da om alt slår til, eller om alt slår feil, selv om det oftest er noe som stemmer.  

Vurdering av hypotesens riktighet når alle prøvbare konsekvenser bekreftes. Hypotesemangfold. 

Om alle forutsetningene i en hypotese ligger til rette for dens oppfyllelse, betyr ikke dette at det hovedsakelig virkelig 
er oppfylt. Selv om alle betingelsene for at noe skal kunne dannes, kan allikevel andre former som er mulig dannes i 
stedet om betingelsene gir rom for dette. Om betingelsene for liv på mars er oppfylt, er svaret på om det være liv på 
Mars: Nei.  

 

 

 Test-implikasjonene har egentlig form som hypoteser og må selv testes gjennom direkte sanseobservasjon 
eller indirekte testing. Den direkte sansning eller test kan gjøres relativt sikre, men er dermed ikke nødvendigvis 
definitive. Testing av implikasjoner ved indirekte strategi er noe som ikke definitivt kan bevise at en hypotese er sann, 
fordi en testimplikasjon kan nå en høy grad av sikkerhet, men bygger på allmenngyldige eller utprøving som dermed 
ikke beviser at det i alle tilfeller er sant, eller at dette som utgangspunkt virkelig er sant. Om testimplikasjonene skulle 
være sanne beviser ikke dette at hoved-hypotesen er sann. Vi kan ikke trekke slutningene fra at Hypotesen må inneha 
implikasjonsbetingelser, til at implikasjonsbetingelsene automatisk gir en slik hypotese.  

 Dette regnes i alle fall ikke som logisk gyldig. Implikasjoner kan settes sammen slik vi selv vil, eller ofte på en 
annen måte enn det som hoved-hypotesen har til utseende. Fremdeles kan det være uforutsette betingelser som ligge 
til rette for at hypotesen skal kunne oppfylles, eller andre tilstander som griper inn og forstyrrer muligheten for det 
mål som ligger i hypotesen. Vi tenker lett at når betingelser er oppfylt, da er sikkert det vi forestiller oss også slik, selv 
om dette slett ikke behøver å medføre riktighet. Og om testimplikasjonene ikke definitivt beviser hypotesens riktighet 
er det bekreftelser som under omstendigheter meget godt belegger hypotesens riktighet. 

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Vurderingen av hypotesens riktighet når ingen av de prøvbare konsekvenser bekreftes.  

 Om det ikke finnes oksygen eller vann på Mars, er ikke dette bevis for at det ikke finnes liv der. Det kan ligge 
bakterier kilometer nede i permafrosten fra millioner av år tilbake som ikke definitivt er døde, eller kan aktiviseres, En 
romfarer kunne gå rundt der, eller hva vi vet, fremmede vesener som hadde kolonisert et lite tilgjengelig område å 
observere med nødvendig mat og drikke medbrakt, eller som kunne fremstilles. Om vi feiler på ett eksperiment med 
bruksanvisninger ville vi ofte mene at vi ikke har fulgt bruksanvisningen nøye nok, og regne oppskriften som riktig. 
Feilslåtte elevforsøk i kjemi, gir ikke eleven ideen om at hypotesen er feil, heller at en selv har gjort noe feil.  

 Ingen av partene, hverken den som leverer hypotesen eller undersøker den, behøver dermed å mene at 
hypotesen nødvendigvis er feil. Også feil på utstyr og tidligere testers arbeidsmiljø behøver ikke å tilsi at en 
testimplikasjon definitivt er feil. Om H, h1, h2, osv. så betingelsene I1, I2 ... osv., og om I3, eller en av 
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testimplikasjonene ikke bekreftes, betyr ikke dette at Hoved-hypotesen eller alle hjelpehypotesene er feil. Altså at ikke 
alle er sanne. Vi kan bare si at minst en av prøveutsagnene er uriktig. Hoved-hypotesen kan godt være sann, mens det 
er en av hjelpehypotesene eller premissene vi setter som er gal forutsetning.  

 Antatt riktige antakelser eller hjelpehypoteser, h1, h2 ..., er med å hjelpe hoved-hypotesen H, med dets 
betingelsesmateriale og forutsetninger, slik som tallsystemer, oppsetning og annet innhold, altså testimplikasjoner I1, 
I2, ... osv., og dette registreres av observasjonsmateriell eller personer som vil bekrefte riktigheten eller utfallet hos 
det fremlagte materialet. Forutsetningene F1, F2 ... osv. som alltid må få en egen stilling er vurderingen av at apparatur 
er i orden og andre forstyrrelser er best mulig eliminert.  

 En hypotese kan i prinsippet alltid reddes ved å hevde en ad hoc hypotese. Om noen sier at forholdene ikke 
tilsier at hypotesen kan være mulig og bør forkastes, kan vi videre hevde at andre forhold eller i-boenheter innenfor 
en viss logisk ramme kan muliggjøre den allikevel. Om dette ikke er bevist eller motbevist, eller med andre ord enda 
ikke er vitenskapelig bekreftet eller avkreftet, vil denne nye hypotese eller utsagn være ad hoc til hoved-hypotesen.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

 

 

 

 

Oppsummering 

Velprøvde hypoteser.  Verifikasjonsstrategi og falsifikasjonsstrategi. 

 Vi har ikke endelig bevist hverken sannhet eller gal-het av de empiriske hypoteser som lover og teorier. Men 
det er allikevel empirisk kunnskap i erfaring og sansning som kan sies å være sikrere enn andre, samt at noe er mer 
usikkert. Det samme gjelder selvsagt for fornuftens vurdering eller betingelsesrammer. For eksempel hva er logisk, og 
i hvem bruk er tall til å stole på. Om alle tilstander i følelser kan beskrives med tall er ikke motbevist, men heller ikke 
bevist. Når det gjelder både det vi oppfatter som rasjonelt og irrasjonelt har historien skjøvet grenser både fremover 
og tilbake. Hypoteser kan allikevel være svært velprøvde og velbegrunnede samt bli betraktet som sanne om: 

1. Det er bekreftet dristige, nøyaktige og uventede forutsigelser 

2. At man ikke kjenner andre hypoteser som viser noe slikt med høy grad av sikkerhet, der vi kan si at hvis hoved-
hypotesen ved gitte betingelser innfinner seg så gis et slikt resultat, og 

3. at alle observasjoner og tester er utført på en vitenskapelig tilfredsstillende måte.  

For eksempel er det ikke bare om det er liv på Mars som fører til at det kan være vann og oksygen der, og hypotesen 
er et eksempel som ikke gir tilfredsstillende vitenskapelige utførligheter for at dette dermed gir de endelige betingelser 
for liv heller, der bekreftelser ikke gir velprøvete hypoteser.  

 En promilletest utføres etter en metode der vi ikke kjenner noe annet enn en promille over 5 i alkohol som gir 
et slikt dristig testresultat, noe en kan regne som rettslig gyldighet da det er nøye vitenskapelig etterprøvd. Muligheter 
for annen forklaring finnes, men dette regnes som omstendigheter som nesten umulig kan inntreffe.  

 Vi kan velge en bevisføringsstrategi ved den vitenskapelige testen for å finne den holdbar, en 
verifikasjonsstrategi, men i mange tilfeller kan førsøket på å ødelegge forholdene, eller motbevise dem ved å lete etter 
det som ville gi liknende resultater eller sette testresultatene ut av spill. Klarer man å bryte regelmessigheten på en 
eller flere måter øker sannsynligheten for at man ikke kan stole like sikkert på testprøvene. Forsøk på feilsøking eller 
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andre begrunnelser eller muligheter, eventuelt funn av en annen faktor som den avgjørende for et slikt utfall, hører 
dette hjemme i falsifikasjons-strategien.  

 Om ikke falsifiseringsforsøkene er vellykkede regnes en velprøvd hypotese som temmelig sikker, som en sann 
hypotese. Dermed gjenstår det å sørge for å lete etter forhold som kan avkrefte tilstander ved å lete i alle kategorier 
som tilstøter testområdet og ikke bare i den mest sannsynlige delen der en regner med at forholdene må være slik.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Hypotesebegrunnelse i form av forståelsesutlegning 

Om hypotesers forståelsesledende funksjon. 

 Alt liv er vilje til makt, sier Nietsche. Vi kan betrakte dette som en testbar hypotese om empiriske forhold. Skal 
den testes etter disse deduktive metoder vi har sett på til nå, måtte hypotesen sammenholdes med saksforhold innen 
dens intenderte gyldighetsområde. Det vil si de forhold som ville føre til en form for makt. Om hypotesen holder mål 
beholder vi den ellers må den endres eller kastes. Nietsche begrunner hypotesen på en annen måte. Om noe går imot 
hypotesen endrer han ikke på hypotesen men forståelsen av de saksforhold som ser ut til å gå imot hypotesen. 
Svakhet, tilbaketrekning, godhet, er alle former som på en annen måte søker å mildne eller nære sympati fra andre 
maktinstanser og dermed åpne utfoldelsesmulighet og nære mulighet for en gjenvinning av makt og utbredelses-
mulighet, sier han.  

 Hypotesen får en forståelsesledende funksjon begrunnet i sin forståelsesutlegning, altså en vinkling for 
forståelsen. Fornuftsnæring styrker også maktfølelse eller maktrealiseringsmuligheter. Når saksforhold som går imot 
en hypotese blir forstått på en måte som allikevel er en strategi og hypotesens målområde virker dette som 
hypotesetilpassede forståelser. Klinger dette uvitenskapelig? Ja vil mange mene. 

Men en hypotese med sine saksforhold kan bestemt påvirke vår måte å forstå noe på, altså virke 
forståelsesdannende, og også mulig være med å forme forståelsesmåter som er tilpasset hypotesen.  

 En hypotesetest behøver ikke alene være konfrontasjonen mellom hypotese og sansbar virkelighet hvor bare 
hypotesen gir etter, men kan være konfrontasjon mellom forståelsesmåter hvor hypotesen står seg, mens en 
forståelsesmåte som ikke stemmer med den gir etter. Med andre ord, at den forståelse som kanskje kunne være vel 
så bra, ikke finner noen åpning grunnet den forståelsesform personen eller allmennheten for tiden besitter. I mange 
av de humane vitenskaper ser det forøvrig ut til at det ikke er lett å se tilværelsen bare fra de fastlagte mønstre, at en 
heller vanlig angrepsform i vitenskapen ikke klarer å løse opp spesielle problem-stillinger. Et åpent tema. 

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Nomotetisk tilnærmingsmåte. Vitenskapelige lover. Deduktive systemer. 

 Nomotetisk forskning tar sikte på å finne fellesnevnere innenfor klasser av emner som alle kulturer, alle 
historiske revolusjoner, malerier i en tidsperiode mm. Ut fra dette kan det fremstå generelle utsagn og vitenskapelige 
lover. I naturvitenskapen søkes det sterkest å organisere dette i logisk oppbygde deduktive systemer.  

Vitenskapelige Lover. Universelle lover og Statistiske lover 

 En lov er universell hvis: 1. Loven påstår om alle ting i en åpen mengde at de har en eller fler angitte 
egenskaper. 2. At det anses å være reel(fysisk) forbindelse mellom det at tingen er det den er, og det at den har de 
egenskaper den påstås å ha. 

 Alle svaner er hvite tilfredsstiller begge krav. Påstanden sier at alle i en åpen mengde i fremtid, fortid, nåtid, i 
verden og universet har den angitte egenskapen hvit. Det antas en reel forbindelse (fysisk), og ikke bare tilfeldig 
samvariasjon eller korrelasjon, at å være svane og være hvit hører sammen (gjennom genetisk mekanisme). Andre 
universelle lover kan være: At alle mennesker har en mor og en far. Ved en atmosfære er vanntettheten størst ved 
4˚C.  
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Tilfeldige generaliseringer er slik som at alle mennesker veier under ti tonn, alle kan jo veie under hundre tonn også, 
eller lokaliteter som at alle hår på Petters hode er krøllete. Dette faller ut. 

Den universelle lov: 

For alle X gjelder at hvis X har egenskapene e, e2 …, så har X også egenskapene F1, F2 … . 

 Det er vanskelig å finne generelle kriterier for skille mellom universelle lover og tilfeldige generaliseringer, men en lov 
har i praksis vært lett å anse som tilhørende det ene eller andre.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Statistiske Lover 

 En lov er statistisk (en sannsynlighets-lov) hvis loven kan forstås slik som en påstand om hvilken relativ 
forekomst, frekvens, vi kan forvente av et visst observasjonsresultat når antallet observasjoner er stort nok. Mange 
nok terningkast kan gi fire i en sjettedel av tilfellene, guttebarn har en fødselshyppighet på 51.6%. Det er altså ved et 
stort antall undersøkelser at den statiske lover tilsier noe, ikke ved enkelttilfeller, at det blir en firer eller gutt. 
Sannsynlighetslover kan generelt være vrient å redegjøre for, og i mange tilfeller snur tendenser seg, noe som også 
kan legges inn i et statisk oppsett. Endelige kriterier er vanskelige og må bedømmes, ofte, separat. Sannsynlighets-
lover kan ikke tilbakevises på samme måte som universelle lover.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

 

Empiriske lover. Teoretiske lover. Naturlover. Vitenskapelige prinsipper.  

o En lov er empirisk om alle ikke-logiske termer i loven betegner direkte sansbare forhold. Alle griser grynter, og 
pendeltiden øker ved lengre pendel. 

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

o En lov er teoretisk om minst en av de ikke-logiske termer er en teoretisk term. Energi tapes ikke men endrer form. 
K=ma., er slike. En teoretisk lov står altså lenger unna, mer indirekte i forhold til iakttagelsen enn det de empiriske 
lover gjør. Å sette skarpe skiller mellom slike lover er også problematisk og etterrettelig arbeid. Det kan bli en 
forståelses-sak.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

o Naturlover har blitt ansett som evige og uforanderlige, og Newtons lover har blitt regnet som et slikt topp-punkt.  

I dag defineres fysikkens mest prøvede lover som foreløpige til de eventuelt avløses av bedre lover. Ny innsikt forteller 
at en faktor må regnes ut fra en litt annen oppførsel enn antatt. Vi, eller mange, kan opprettholde troen på at 
naturlover finnes, men at vi bare ikke har funnet disse enda. Denne antakelse er ikke empirisk vitenskapelig, og må 
forstås som metafysisk, men at den kan tjene som en fruktbar regulativ ide.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Vitenskapelige prinsipper tilordner ikke akkurat ting egenskaper, men sier noe om tilstander, om noe er umulig eller 
mulig, eller at noe er karakteristisk for visse tilstander. Det finnes ikke temperaturer under det absolutte nullpunkt!  
Grensen mellom vitenskapelige prinsipper og vitenskapelige lover er ikke skarp. Dette er i visshet ikke beviste 
prinsipper, men allmenngyldige antakelser. Prinsipper er referanser som over lengre tid virker til å være en stødig 
referanse, selv om selve prinsippet kan virke uoppnåelig.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 
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Organiseringen av vitenskapelige lover i et hypotetisk-deduktivt system.  

 Dette kan i prinsippet organiseres som Grunnsetninger med sine tilleggsbetingelser satt frem som definisjoner 
og grunnleggende antakelser. Disse kombineres til deduserte læresetninger som da forutsetningsvis er logisk gyldige 
slutninger. Observasjonsutsagnene utledes av de deduserte læresetninger. Observasjonen skal forklares ved de 
deduserte læresetninger og tilleggsbetingelser.  

Stikkordene er grunnsetningene, de logisk gyldige slutninger, tilleggsbetingeleser, deduserte læresetninger(teoremer), 
prøvbare konsekvenser, selvmotsigelsesfrihet.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Grunnsetningene som også kalles grunnleggende lover er i et hypotetisk-deduktivt system delt i definisjoner 
og grunnleggende antakelser uten at dette er en fast regel, at avvik fins. Ideelt er grunnsetninger nødvendige og 
tilstrekkelige lover for å dedusere læresetninger, de avledede lover. Ved deduksjon må man benytte alle, men ikke 
trekke inn andre premisser, enn de som finnes i de opprinnelige grunnsetningene som deduserte læresetninger så skal 
bli logisk gyldig følge av. Ideelt sett skal grunnsetningene være uavhengige av hverandre, slik at de ikke skal avledes 
av hverandre, da den så ville bli betraktet i gruppen av deduserte læresetninger. Grunnsetningene er ofte bare et lite 
systemsett innenfor det deduktive systemet. Utgangspunktene eller referansene.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

 

 

 En logisk gyldig slutning forstås ved at om premissene er sanne, så er konklusjonene sanne. Premissene er de 
tankematerialer vi tar som utgangspunkt, og konklusjonen er det tankematerialet vi kommer frem til. Slutningen er 
den bevegelse tanken gjør fra premisser til konklusjon. Grunnsetningene utgjør premissmaterialet, og teoremene 
utgjør konklusjonene.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Tilleggsbetingelser er data, betingelser som må forutsettes, som alminnelig ikke er tatt med i grunnsetningene eller 
de deduserte læresetninger. Ideelt skulle alt vært med i grunnsetningene, men i praksis pleier det å være mangler. 
Tilleggsbetingelser presenteres gjerne på forskjellige steder i det deduktive systemet, som oftest ved siden av den del 
dette er viktig for. Artsmangfold. 

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Deduserte læresetninger, Teoremer, er de konklusjoner som fremkommer fra grunnsetninger og tilleggsbetingelser 
gjennom logisk gyldige slutninger. Deduserte læresetninger er sanne om premisser er sanne, og slutninger er logisk 
gyldige.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Prøvbare konsekvenser kan omfatte observasjons-utsagn, påstander om det enkelte, enkelt-hendelser, enkelt-
tildragelser osv. 

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Selvmotsigelses-frihet er et krav om at systemet skal være uten motsigelser eller føre til motsigelser. Du må ikke kunne 
dedusere både motsatsen, negasjonen, og satsen, påstanden ved å gå igjennom forskjellige veier i systemet når begge 
veier er korrekte ifølge de fastsatte slutningsregler.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 
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Det er utviklet en rekke teorier nær opp til idealtypen av et hypotetisk-deduktivt system. De klareste er innen 
matematikken og fysikken. De historisk mest berømte systemer er Euklids geometri og Newtons klassiske mekanikk.  

Euklids geometri:  

 Om Euklids system kan oppfattes Hypotetisk-deduktivt kan bekreftes ved at han har teoretiske og empiriske 
lover som kan testes mot saksforhold. Euklid kunne selv aldri tenke seg at sitt fremlegg ikke skulle være empirisk 
virkelighet, og tenkte ikke på å teste grunnantakelsene og deduserte læresetninger på en slik måte. Om sum av 
trekantens indre vinkler svarte til to rette vinkler eller om Pytagoras-setningene stemte med virkelige trekanter var 
tester som uteble.  

 Vi kan oppfatte hans setninger som hypoteser og teste dem, hvilket har blitt gjort. De har blitt forstått og søkt 
testet som empiriske utsagn om faktiske trekanter. Hans verk oppfattes som kanskje alle tiders vitenskapelige 
høydepunkt og er nyttet i undervisning frem til 1900. Euklids elementer på 700 sider omfatter 23 definisjoner, 10 
grunnleggende antagelser og 465 læresetninger eller teoremer.  

 Grunnsetninger(aksiomer).  

Definisjoner. Et punkt er det som ikke kan deles. En linje er en lengde uten bredde. En linjes grenser er punkter. En 
rett linje er en linje som ligger slett mellom punktene på den. 15. En sirkel er en plan figur som en innesluttes av en 
linje, periferien, på en slik måte at alle rette linjer som kan trekkes fra et bestemt punkt innenfor den, er innbyrdes 
like store. 20. Innebærer beskrivelsen av siders likhet, vinklers likhet mm, for likesidet, likebent, eller skjev trekant. 23.  

 

 

 Parallelle er de rette linjer som ligger i samme plan og som kan forlenges uendelig til begge sider uten at de 
møter hverandre. Punkt, linje osv., kalles systemets definerte termer. De definerte termer defineres av det som ikke 
kan deles og lengde uten bredde som er systemets udefinerte termer. Han definerer også flate, plan, rettlinjet, samt 
rett, stump og spiss vinkel, sirkel, diameter, forskjellige trekanter og fire-kanter og tilleggsdefinisjoner utover i verket.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Grunnleggende antakelser (aksiomer). 

La det være forutsatt: 

1. at man kan trekke en rett linje fra hvilket som helst punkt til hvilket som helst punkt.  

2. at man kan forlenge en begrenset rett linje i det uendelige. 

3. at man kan tegne en sirkel med et hvilket som helst sentrum og en hvilken som helst radius. 

4. at alle rette vinkler er like store. 

Almene antakelser 

1. Størrelser som er like med en og samme størrelse er innbyrdes like store 

2. Når like store størrelser legges til like store størrelser er summene like store 

3. Når like store størrelser trekkes fra like store størrelser er restene like store 

4. Størrelser som kunne dekke hverandre er innbyrdes like store.  

5. Det hele er større enn en del av det.  

Ut fra dette kommer hele Euklids verk, samt noen tilleggsbetingelser. Og om disse grunntermer og tilleggsbetingelser 
ikke er gale er slutningene i de 465 teoremer også like logisk gyldige og sanne. 
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o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Deduserte læresetninger Teoremer 

 Om du lager to sirkler som er like store, men at den ene har sitt sentrum et sted på den andre sirkelens 
omkrets, kan du trekke en rett linje mellom disse sentra. Om du trekker en rett linje fra hvert av sentrene til et av 
skjæringspunktene for omkretsene av sirklene, vil du se en trekant som er likesidet der hver indre vinkel er 60˚. Å 
kunne konstruere en slik på en sikker måte, eller at dette lot seg gjøre, var ett av Euklids mål. En av de andre ting han 
gjør er å bevise på tilsvarende måte at den pythagorisk læresetning, som hverken Pythagoras eller Euklid har lagd, 
også kunne forklares ved en logisk samstilling av disse grunnsetninger og hjelpefigurer, slik som de kvadrater vi kan 
tegne på hver side til trekanten.  

 Ved ytterlige noen hjelpelinjer, 3 stykker, klarer han å vise at det faktisk forholder seg slik som at hypotenusens 
kvadrat er summen av katetenes kvadrater. Euklid beskriver videre firkanter, sirkler, mangekanter, innskrevne og 
omskrevne figurer, romgeometriske forhold, proporsjonaliteter, forholdstall og måltall.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

 

 

 

 Grunntrekk i Euklids geometri er altså grunnsetninger som definisjoner og grunnleggende antakelser, det som 
kalles aksiomer. Aksiomer er det Aristoteles kalte de læresetninger som vi ikke kunne bevise at var sanne, men som 
ble antatt som de allmenngyldige sannheter, og på ett eller annet sted i grunnplanet måtte vi nytte slike som 
utgangspunkt. Euklid har jo sine aksiomer som defineres av de udefinerte termer. Grunnsetninger skal ideelt utgjøre 
det tilstrekkelige for at læresetningene kan utledes, der grunnsetningene ikke er overflødige eller kan erstatte 
hverandre eller bygges opp av hverandre. Krav er at systemet ikke skal inneholde selvmotsigelser slik som at 
vinkelsummen i en trekant både er to rette vinkler og ikke er det samtidig.  

 Systemet skal være fullstendig i den forstand at hver læresetning også skal kunne bevises ut fra systemets 
termer. Tilleggsbetingelsene har noen mangler hos Euklid, som for eksempel: at det finnes trekanter, denne trekant 
er plan osv. Læresetningene bygges så ut, og dette er de deduserte, avledede læresetninger. Ved siden av dette har vi 
de prøvbare konsekvenser, der Pythagoras setninger med mer kan få sine utprøvinger innen landmåling, astronomi, 
eller om det er utprøvinger på papir i lærevirksomheten. Euklid gir påstander om hva som lar seg gjøre og påstander 
om geometriske forhold, og flere forhold er fremdeles aktuelle innenfor aritmetikk og tallteori.  

 Om kvadratsetningen eller vinkelforhold i en trekant var lik to rette vinkler ikke kom fra Euklid, var det aldri 
tidligere satt i sammenheng eller utledet fra enkle grunnsetninger. Enkelthet og eleganse kortfattet har gitt dette 
verket status som vitenskapelig ideal. En inspirasjonskilde for de som ønsket seg videre, og Newton regnes også som 
en høyde for en slik systemutvikling. Hvor perfekt verket og dets forskjellige innhold er har vært omdiskutert og 
kritisert. Parallell-definisjonen ble betvilt, og avklaringer og tilleggsavklaringer innføres.  

 På 1800-tallet ble den direkte motsatte påstand om parallell-utsagnet utprøvd, at to linjer som er i samme 
plan som forlenges i det uendelige uten å møtes, ikke er parallelle (ved mulig unntak i ett tilfelle), og dette førte til en 
overstadig ikke-Euklidisk geometri som er like selvmotsigelses-frie. Det avfinner seg en erkjennelse om at Euklids 
sannheter ikke er ubestridelige eller absolutte, og at andre geometrier kan benekte det som finnes i en annen uten 
selvmotsigelser.  

 Det som står seg er at om grunnsetningene er sanne så er de deduserte læresetninger sanne. I vårt århundre 
har vi stilt spørsmål til om det er umulig å dedusere både påstanden og negasjonen i en læresetningen, slik som at 
summen av trekantens vinkler både er lik to rette og ikke lik to rette. Svaret kom i  
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Gödels sats: Det er umulig generelt å bevise deduktive systemers selvmotsigelsesfrihet uten å anvende slutningsregler 
og antakelser som er like tvilsomme, forutsetnings-fulle og sterke som de man vil bevise.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Newtons Mekanikk 

 Isaac Newton 1642-1727, ga ut Naturfilosofiens matematiske prinsipper. Principia er altså en bok som blir selve 
grunnleggeren av den klassiske mekanikk med Newton som forbilde og kom ut i 1687. Mens Euklid kan ha termer som 
virker selvfølgelige på mange har Newton termer som ikke alle forstår og som ikke bygger på maken til forståelige 
aksiomer som Euklid legger frem. Det vil si: Newton legger frem beskrivelser av begreper som ikke blir definert helt fra 
grunnen av, men som allikevel henviser til kjent observasjon og utprøving. Han strekker dette noe lenger.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

 

 

 

 

Grunnsetningene med definisjoner, aksiomer, bevegelseslover, bemerkninger og tillegg. 

Størrelsesdefinisjoner er:  

 Mengde av materie(masse), bevegelsesmengde(impuls), treghetskraft, påtrykt kraft, sentripetalkraft, , den 
absolutte størrelse av en sentripetalkraft, sentripetalkraftens akselerasjon og tyngdekraft. Mengden av materie er 
måltallet for det samme, og fremkommer ved produktet av tetthet og volum. Bevegelsesmengde er måltallet for det 
samme og fremkommer ved produktet av hastighet og mengde av materie. Masse og impuls er noen av systemets 
definerte termer. Størrelsene defineres som tetthet, volum, masse og hastighet.  

 Definisjonene er operasjonelle da de henviser til gjennomførbare måleoperasjoner ved fastsettelse av 
måltallene for masse og impuls. Ellers kommer det inn liknende problemer som hos Euklid ved geometriske og 
tallteoretiske antakelser som ikke er definert. Newton skriver sin mening om absolutt rom, tid, posisjon og bevegelse.  

Bevegelseslovene (Aksiomene) 

Bevegelseslovene og gravitasjonsloven utgjør nerven i den klassiske mekanikk.  

Lov I. Ett hvert legeme forblir i sin tilstand av ro eller rettlinjet bevegelse, hvis det ikke blir tvunget til å endre denne 
tilstand av en kraft som påtrykkes det. Treghetsloven. 

Lov II. Forandringen i bevegelsen er proporsjonal med den virkende kraft, og skjer i denne kraftens retning. 
Bevegelsesloven. 

Lov III. Til enhver virkning er det alltid en motsatt og like stor motvirkning; eller: Vekselvirkningen mellom to legemer 
er alltid lik og motsatt rettet. Loven om at virkning er lik motvirkning.  

Newton legger til loven om kreftenes parallellogram og slik som det galilei-newtonske relativitetsprinsipp, som 
sidestiller alle fysiske systemer som beveger seg jevnt og rettlinjet i forhold til hverandre. Dette innebærer at alle 
mekanikkens lover har samme form i alle slike systemer, og at det ikke er mulig å fastslå en jevn rettlinjet bevegelse i 
forhold til det absolutte rom.  
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o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Newton trekker inn mange tilleggsbetingelser som ikke kan avledes fra grunnsetningene, og heller ikke 
tilsvarende mulighet for å finne videre teorier ut fra grunnsetningene slik som mekanikken senere måtte arbeide med. 
Videreutvikling, etterprøvninger, altså bevisføring, samt aksiomenes oppbygningsprinsipp har sviktende grunnforhold. 
Newton fant matematiske utrykk for virkende krefter og satte disse inn i bevegelseslikningen og løste dem. 
Fallbevegelser, bølgebevegelser med mer. Slutningene hadde alltid form som matematiske utregninger. Newton 
måtte utvikle en ny matematikk og teori for å presentere sine oppdagelser.   

Bok 1 er om fysiske legemer og ideelle fysiske systemer, altså rasjonell mekanikk. Her finnes tyngdepunktloven, det vil 
si at kreftene sentrerer seg i midten, eller ved et middelpunkt i en masse, der massen bestemmer middelpunktet, og 
gir loven om at kraftvirkningen mellom to masser er omvendt proporsjonal med kvadratet av avstanden mellom dem. 
Av bevegelseslikningen utleder Newton om legemer som påvirkes av sentralkrefter, som ved sirkelbaner, ellipsebaner, 
parabelbaner og hyperbelbaner. To-legeme-punktet der to masser sirkulerer rundt et felles tyngdepunkt. Og for 
elastiske støt. Bok 2 handler om friksjon og bevegelse i medier som yter motstand.  

 Bevegelse i væsker, bølgebevegelser, bølger mot kanter, bølger som fortsetter etter å ha passert et hull. Loven 
om at en bølges hastighet kan utrykkes ved kvadratroten av mediets elastitets-modul dividert med mediets densitet. 
Grunnlegger hydrodynamikken. Bok 3 er matematisering av planetsystemer. Flo og fjære ved måne og sol, springflo, 
kometers bane og omløp, nord-polens omdreining på 26000 år, planeter, jord og sols tyngde, avstand størrelse. 
Planetenes gange i nåtid, fortid, fremtid, samt månens tilsvarende mål. Jordaksens presesjonsbevegelse. Flattrykk ved 
poler. Han forklarte en mengde fenomener og nye lover om ting som ingen hadde tenkt over som problem den gang.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Når boken kom ut prøvde man å forstå, studere, forenkle og utprøve stoffet. Først etter 1700 ble nye 
matematiske systemer utviklet og nye lover oppdaget. Fluksjonsregningen til Newton ble skiftet ut med 
differensialregningen til Leibniz, 1646-1716. Perfeksjonert matematikk ga nesten perfekt punktgjengivelse av 
himmellegemer(punktmekanikk og celest mekanikk). Her er navn som Leonard Euler 1707-1783, Jean le Rond 
dÁlembert 1717-1783, Joseph Louis Larange 1730-1813, Simon Pierre de Laplace 1749-1827.  

 På 1800-tallet mekaniseres akustikken av August Louis Cauchy 1789-1857 og Siméon Denis Poisson 1781-1840. 
At lyd kunne mekaniseres i lover var oppsiktsvekkende. Termodynamikken, varmeprosessene, ble også forklart som 
mekanikk. Termodynamikken er tilsynelatende et helt annet område enn mekanikken generelt, selv om noen termer 
er felles. Begrepene her er temperatur, trykk, volum, spesifikk varme, entropi, entalpi, arbeid, energi med flere. 
Likheten med mekanikkens begreper om dette var ikke til stede virket det som. Men ved å forklare kollisjoner mellom 
partikler og elastiske støt, lyktes det å redusere denne også til mekanikken.  

 Varme og varmetransport lot seg også noe lunde overbevisende forklares på mekanisk måte. Videre for 
viskositet, varmeledning og diffusjon av gasser. Det største inntrykk ga kanskje vitenen om at man kunne komme frem 
til kvantitative utrykk for atomenes absolutte størrelse og vekt. Atomene ble ikke tatt for gitt slik som i dag. Rudolf 
Clausius 1822-1888, James Clerk Maxwell 1831-1879, Ludwig Bolzmann 1844-1906, Max Planck 1858-1947, Albert 
Einstein 1879-1955 var foregangsmenn, og løs-rev også nye teorier vekk fra mekanikkens klassiske prinsipp.  

 Vår tid innledes med oppdagelser før 1900. Maxwells utforming av en elektromagnetisk lysteori ga det store 
støtet, selv om tiden frem til 1899 var i troen om at mekanikken ville løse dette. Vår tid etter 1900 gir oss den 
elektromagnetiske lysteori og feltteori, kvanteteorien og relativitetsteoriene. Ingen ser muligheten for å føre disse 
teorier tilbake til den klassiske mekanikk.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Forklarende tilnærmingsmåte. 
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 Vi søker å forklare noe, og da inntar vi en forklarende tilnærmingsmåte, noe nettopp vitenskapen er 
gjennomsyret av. Så hva er en forklaring, og hva er det rimelig å kreve av en god forklaring.  

Generelt om forklaringer. 

 Noen generelle trekk og krav til forklaringer. I en forklaring er det noe som skal forklares og noe vi forklarer 
ved hjelp av. Det som skal forklares kalles explanandum, og det vi forklarer ved hjelp av kalles explanans. Hvorfor, 
hvordan, hva er explanandum besvares med explanans. Det må være mulig å skille det som forklares ut fra det som 
det forklares med. Vi kan stille de samme krav til forklaringer som til hypoteser, nemlig semantisk orden, prøv-barhet, 
falsifiserbarhet og intersubjektivitet med mer. I en tilfredsstillende forklaring forlanges det at explanans, det vil si at 
det vi forklarer med, har forklaringsrelevans, altså at de kan virke rimelig forbundet til det vi skal forklare. Ser vi en 
sammenheng? o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

To generelle forklaringsmønstre. 

 Et deduktivt forklaringsmønster er  

premisset explanans, deduktiv slutning, konklusjon: Explanandum. Er premissene i deduktive forklaringer gitt ved 
aksiomer, får vi en aksiomatisk-deduktiv forklaring. Består de av viten-skapelige lover, ev. med singulære satser, får vi 
en deduktiv-nomologisk forklaring. Forklaringene har likt logisk mønster men ulike premisser. Et idiografisk mønster 
er som regel rettet mot enkelthendelser der vi søker å finne alle forklaringer rundt akkurat denne spesifikke hendelse. 
Det kan være en plattformulykke eller et nytt virus.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

 

Aksiomatisk-deduktiv forklaring av teoremer. 

Ethvert teorem i et aksiomatisk-deduktivt system kan gis en aksiomatisk-deduktiv forklaring ved å dedusere teoremet 
fra systemets aksiomer, og er den fullverdige forklaring gjennom en bevisførsel. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-
funksjonen. 

 

Deduktiv-nomologisk forklaring av vitenskapelige lover. 

 En slik forklaring av en empirisk vitenskapelig lov har slik struktur: Premisser, lov1, L2 som vitenskapelige lover, 
deduktive slutninger, og konklusjon: Vitenskapelig lov. Om koksalt gir gul flamme kan dette kanskje forklares ved at 
koksalt inneholder natrium, 2. alle prøver som inneholder natrium gir gul flamme, dermed: Alle prøver med koksalt gir 
gul flamme. Vitenskapslover i hypotetiskdeduktive systemer kan søkes forklart slik. Om 2 personer har mer enn 50% 
sjanse for å ha fødselsdag på samme dato i en gruppe på 23, kan utledes av statistiske lovers grunnsetninger.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Årsaksforklaring. Årsaker. Årsaksfaktorer. Årsaks-betingelser.  

 Årsakene til en virkning søkes forklart. Du kan si: Årsaks-innholdet utgjør årsaken til virkningen, 
Virkningseffekten utgjør virkningen av årsak(s-innholdet), Virkningen forårsakes av årsaken. Årsak peker til virkningen. 
Explanans peker til Explanandum.  

Hume har formulert en klassisk definisjon av årsak: Vi kan definere en årsak som en gjenstand som følges av en annen, 
og som er slik at alle gjenstander som likner på den første, etterfølges av gjenstander som likner på den andre. Vi kan 
stille tre krav til Humes årsaksforklaring: 1. Årsaken må komme før, eventuelt samtidig med virkningen. I dag er ikke 
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årsak til i går. 2. Årsaken må alltid frembringe virkningen. Ikke at den virker noen ganger og andre ganger ikke. Altså 
at det er en unntaksfri forbindelse mellom årsak og virkning, at det må finnes en universell lov, som forbinder årsak 
og virkning. 3.  

 Årsaken må frembringe virkningen med nødvendighet. Regelmessighet er ikke nok. Dag er ikke årsak til natt, 
og liv ikke til død selv om det er regelmessigheter. Det må også være en reel(fysisk) mekanisme som formidler 
forbindelsen mellom årsak og virkning, altså at årsaken må være så nær virkningen at vi kan beskrive den mekanisme 
der årsaken går over i virkningen. Magnetiske stormer på solen kan ikke være direkte årsak til skraping i radioen, men 
som i en årsak-virkningskjede kan vi nå frem til radioen. Det er mange situasjoner hvor det kanskje er slik, men at vi 
mangler mellomledd i forklaringene, så mange av våre forklaringer er ikke alltid helt nærliggende.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 At noe er årsak til en virkning kan tolkes på flere måter, og se bort fra tilleggsbetingelser som eventuelt må 
være der.  

1. Et fenomen av typen A, og kun et fenomen av typen A, er årsaken til E. Alle og kun de frie legemer som påvirkes av 
en bevegende kraft får en akselerasjon. Her dannes grunnlag for forutsigelser om at E vil skje, rekonstruksjoner av 
dette, mulighet til å frembringe E, og for å unngå E. hvis, og bare hvis A, så E, E hvis og bare hvis A 

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

 

 

 

2. Et fenomen av typen A, fører alltid til virkningen E, men det er også andre fenomener enn A som også (eventuelt 
alltid) fører til virkningen E. En fiskedød kan skyldes både ph og oksygenmangel. En ph under et visst nivå fører alltid 
til fiskedød, et oksygeninnhold under en viss verdi fører alltid til fiskedød. 2 universelle lover som er for enslige med 
hverandre. Dette kan gi muligheter for forutsigelser av, og til å frembringelse E. Både A, B og C kan være pekere til E. 

  hvis A eller B eller C, så E 

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

3. A er noe som sammen med noe (eventuelt mye) annet må til for at E skal inntreffe. Her er A en av flere årsaker. Hvis 
E inntreffer må A ha vært tilstede, fordi E inntreffer ikke uten at også A er en av årsakene, Men om A er tilstede behøver 
ikke dette å føre til at E inntreffer. Flere årsaker der A nødvendigvis er implisert fører til E, der A peker på E ved 
tilleggsbetingelser, andre årsaker, knyttet til seg. Et virus kan utvikle seg til dødelig, men må ha tilleggsbetingelser for 
å gjøre det. 

Disse tre årsaks-modeller forutsetter at det er snakk om en reel(fysisk) årsak.  

  hvis A og etc., så E 

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

4. E er en begrepsmessig logisk følge av A. A er her ikke en reel(fysisk) årsak, men en logisk grunn til E. Forholdet er 
ikke materielt men formelt. E er ikke en virkning, men en logisk konsekvens av A. Årsaken til at han er ungkar er at han 
ikke er gift.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 
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Årsaksforklaring på deduktiv-nomologisk form 

 En årsaksforklaring på deduktiv-nomologisk form D-N-form har følgende struktur: 

Premisser    Singulære satser (årsakene) kan være enkeltfenomener 

     Universelle lover 

Konklusjon Explanandum  Slutning må være logisk gyldig 

 

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

 Det må være minst en singulær sats, og minst en universell lov, der satsen er årsak og U-loven sikrer 
forbindelsen mellom årsak og virkning. Av en slik struktur blir også svaret eller forklaringen også alltid en singulær sats. 
Denne må være logisk gyldig. Om den universelle lov ikke nevnes og du bare sier at fiskene døde grunnet surt vann 
(ph-grense utelatt), da gir du bare et forklaringsutkast. Du kan gå årsaker og flere universelle lover etter i sømmene 
og bygge ut D-N-formen. Tilleggsbetingelser for at forholdene kan være slik.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

 

 

Årsaksforklaringen i form av ideografisk rekonstruksjon av E 

 Her vil alle de viktigste årsaksfaktorer og årsaks-betingelser være med i betraktningen, der vi ser for oss akkurat 
en plattformulykke eller et nytt virusangrep, der alle forholdene avdekkes så godt som mulig for å vise tilstandsbildet. 
Dette betyr at det ofte plukkes ut hovedpunkter som temperatur og annet, eksplosjonsarenaen, genetiske evner til 
reproduksjon, alt som er spesielt sentralt, samt foreliggende årsaker en kan tenke seg. Samtidig gjelder det å ta med 
resten av tilstandsbildet, hvori kanskje selve hovedfaktoren eller den utløsende årsak ligger gjemt.  

 Det blir en grundig fremleggelse. Årsakene nærmer seg E gjennom et edderkopp-nettstruktur. En slik 
rekonstruksjon spør: Hvordan skjedde E, Hvorfor skjedde E, Hvordan var E mulig, Hva førte til at E skjedde. Man 
forsøker å finne svar på hvorfor E skjedde uten å angi universelle lover. Når E er en unik hendelse er det bare til en viss 
grad vitenen tjener som forutsigelses-faktor.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 I et spesialtilfelle kan årsakssammenhengen være så spesiell at noe lignende kanskje aldri senere inntreffer, 
og derfor gjelder det å utrede forholdene uten primært å lete etter sannsynlige årsaker. Hele sammenhengen må 
derfor beskrives. Vi leter etter de årsaker som gjorde at E inntraff. Et myggestikk kan jo i et  gitt tilfelle utløse en krig 
uten at dette er det alminnelige. Om den ideografiske årsaksforklaring er mangelfull, fylles mer av det historiske bildet 
ut, supplert med flere årsaksforklaringer og årsaks-betingelser.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Rett opp denne: Ernst Mach sier at naturen bare eksisterer uten at den har årsaker og grunner. Vi tenker oss 
årsaker og grunner fritt. Dette er sammenhenger vi setter frem når noe er viktig for oss.  

Årsaker, finnes de? Årsaksforklaringer som regulativ ide.  
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 Hume har i streng forstand definert hvordan vi kan forstå årsak i streng forstand. Samtidig har han gjort det 
tvingende klart at vi ikke klarer å se eller finne nødvendigheten i forbindelsen til årsaker og virkninger. Vitenskapelig 
lar det seg ikke å bevise at universelle lover er sanne. Hva skal vår reaksjon være: 1. Årsaksforklaringer er dårlig 
metafysikk som må lukes ut av vitenskapen. 2. Årsaksoppfatningen må oppfattes som en regulativ ide. Nemlig i at den 
har høy oppdagelsesverdi, heuristisk verdi. Årsaksforklaringer av rent fysiske fenomener virker til å best nærme seg D-
N modellen (om det ikke på sett og vis er D-N-modellen. her mener vi ofte å kunne fylle Humes krav til årsak og virkning, 
samt angi universelle lover som forbinder årsak og virkning. Årsaksforklaringer av handlinger byr derimot på 
problemer. Se formålsforklaringer.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Sannsynlighetsforklaringer. 

Et enkeltfenomen kan forklares etter deduktivt-nomologisk mønster, men med den forskjell at minst en premissfaktor 
er en statistisk lov. Da har vi en sannsynlighetsforklaring. Mønster: 

Statistiske lover  Godtatte regler for observasjon, gjerne i mattematisert form. 

Singulære satser  Enkeltårsakene 

Singulært fenomen  antatt sannsynlige slutninger 

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

 

 

L1: Om du ikke er immun ovenfor en sykdoms-smitte du er i nærheten av, er smittefaren stor. 

S1: Du utsettes for smitte, S2: Du er ikke immun, E: Du blir syk.  

En sannsynlighetsforklaringen gir ikke sikre forutsigelser for at noe forestående vil skje, men rimelig-gjør visse 
forventninger.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Formålsforklaringer Handlinger 

 Når du angir et formål eller hensikt, altså en intensjon, som forklaring til det som skjer, da har du en 
formålsforklaring. Slik forklaring kan bare nyttes når hendelser er knyttet til formål. Formål er i særlig grad forbundet 
til handlinger, og vi må se litt på hva handlinger innebærer. 

Handlinger. Generelt om å forklare handlinger. Forholdet mellom årsaksforklaring og formålsforklaring.  

 Når mentale størrelser styrer forholdene gjennom formål, hensikter, ønsker og viljes-slutninger kaller vi det 
handlinger. Når mennesker og dyr foretar seg noe som ikke er styrt av slikt, kaller vi det atferd. En handling innebærer 
bevissthet, frivillighet, valgmulighet til å be, studere å lyve, noe som bare kan gjøres frivillig av bevisste og velgende 
individer. Rødming, hikking, dyrs og menneskers alminnelig gangart mm, jaktinstinkt, er atferd, i og med at det ikke 
skjer bevisst og villet. Ufrivilligheter som tvang, tortur, fysio-kjemisk påvirkning, kan kalles atferd. Å puste, å kremte, å 
blunke kan noen ganger være atferd, andre ganger handlinger. Intuisjonene våre klarer ofte å skille i hva som er hva 
av dette. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Forholdet mellom et individ og en hendelse ble betraktet som en handling hvis og bare hvis minst en av 
handlingsbeskrivelsene til aktørens gjøren var gjort med hensikt. Det er Donald Davidsen 1917-? som mente dette. 
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Georg Henrik von Wright 1916-?, mente at en handling også krevde et handlingsresultat. At resultat som lå i hensikten 
ble oppnådd. For at noe skal kalles en handling må det være mulig å skille ut det handlingsresultat som det var aktørens 
hensikt eller intensjon å oppnå, realisere.  

 Det tales både om årsaksforklaringer og formålsforklaringer til handlinger. En årsaks-forklaring både i 
deduktiv-nomologisk og ideografisk form, betyr å angi årsaker, til handlingen. 

I begge tilfeller når vi følger årsaks-rekken bakover i en handling vil vi før eller senere treffe på mentale størrelser som 
oppfatninger, viljes-beslutninger, ønsker, motiver og intensjoner. Da vil spørsmålet: Kan mentale størrelser være årsak 
til handlinger? bli relevant. Om vi gir forklaringen på deduktiv-nomologisk form må vi angi minst en universell lov som 
forbinder årsak og virkning. Spørsmålet: Kan det angis universelle lover som forbinder mentale årsaker og fysiske 
virkninger? melder seg.  

Ad 1: Det synes å være enighet om at det ikke finnes noen tilfredsstillende redegjørelser for en reel årsak mellom 
mentale årsaker og fysiske muskelbevegelser. Men ifølge Hume kan vi ikke definitivt fastslå årsaksmekanismen mellom 
de rent fysiske prosesser heller. Dermed kan det like så godt være at mentale størrelser kan være årsak til handlinger.  

Ad 2: Det er mer tvil om det er universelle lover mellom mentale årsaker og fysiske handlinger. Loven ville for eksempel 
se slik ut: Alle mennesker med ønsket Ø, gjør under omstendigheter av typen O, en handling av typen H.  

X Handlingsteoretikere mener at et bevisst fritt villende menneske i prinsippet kan handle imot en slik lov om de vet 
om den, og dermed falsifiserer alle slike lover. Y Andre mener at vi kan sette opp strenge lover og dermed gi 
årsaksforklaringen til handlinger på D-N-form. Z Videre er det de som mener at vi i det minste kan sette opp statistiske 
lover som forbinder mentale årsaker og fysiske handlinger, og dermed gi statistiske handlingsforklaringer.  

I absolutt alle tilfeller av slike forklaringer kan vi i det minste oppfatte slike forklaringer som regulative ideer, med 
heuristisk verdi(oppdagelsesmuligheter).  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Formålsforklaringer av handlinger. 

 Davidson sier: Mentale størrelser kan opptre som årsaker til fysiske størrelser og omvendt. En fullstendig 
handlingsforklaring må bringe inn årsaker. Formålsforklaring-Handlingsforklaring, basert på intensjon, ønske, 
oppfatning er under visse betingelser årsaksforklaringer. Davidsons årsaks-karakteriserende formålsforklaringer 
krever:  

1. Primærgrunn som a. ønske og b. oppfatning når handlingen ble foretatt. Liv ønsker å nå bussen, Liv oppfatter løping 
som egnet middel til å nå bussen, Liv løper. Ønske og oppfatning er primærgrunnene til aktørens handling. 2. 
Forklaringen må redegjøre for at den angitte primærgrunn var den utslagsgivende. Forklaringen må redegjøre for 
explanans forklaringsrelevans. Forklaringen må si hva som gjør årsaken til-bundet handlingen.  

 Liv kunne jo ha svært så mange grunner for å løpe, men ikke alle forklaringer ville tilsi at en handling skulle 
være løping, eller for å rekke noe. Davidson kunne trekke inn mange psykologiske behov, teorier for ønsker, etiske 
prinsipper, moralske regler, samt grunnlag for å opptre rasjonelt, men gjør ikke dette, og det blir ufullstendig. 
Handlingen kan virke for bagatellmessig, men ved forklaring til historiske personer, politiske hendelser, rettsaker, 
kommer slike momenter inn som viktigheter som viser kravet, behovet for slik utfylling. Davidsons oppsett blir da et 
utgangspunkt som må utfylles. Davidson krever at primærgrunnen for handlingen skal forårsake handlingen på den 
rette måte. Om en formålsforklaring ikke tilfredsstiller de nevnte krav, preges den av å være forklaringsutkast. 
Davidson knytter seg mer opp mot en deduktiv-nomologisk forklaring.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

von Wrights formålsforklaring  
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 Wright betrakter ikke mentale størrelser som reelle årsaker i Humes forstand som noe som kommer forut for 
eller befinner seg utenfor handlingen. Han mener allikevel at det innenfor sammenhengen er slik at ønsker kan være 
årsaker innenfor dette, og at tilbøyeligheter og ensartet-heter spiller stor rolle som forklaring og forståelse, men han 
argumenterer mot en årsaks-teori for handling. En aktørs intensjoner kan ikke fastslås uten at vi har en atferd av en 
slik type som intensjonen antas å være opphav til. Wright mener vi må søke rene formålsforklaringer. Forbindelsen 
mellom mentale størrelser og handlinger må betraktes uten å trekke inn årsaker. Wrights formulering av en fullstendig 
formålsforklaring ser slik ut: 

1. En formålsforklaring må angi det handlingsresultat aktøren har til hensikt å oppnå, (intensjonsobjektet for 
handlingen). Å formålsforklare atferd er å fastsette et intensjonsobjekt i den. Handlingen må beskrives både i lys av 
hensikter med den og som rettet mot et handlingsresultat av den. Det er jo så mye som kan gi utslag i løping eller 
hensikter for slikt. Forklaringen må passe både til intensjonen og til handlingsresultatet.  

2. En formålsforklaring må angi hvilken oppfatning aktøren hadde om den beste måten å realisere intensjonsobjektet 
på. Foreksempel, oppfatningen om den beste måten å rekke noe på. Om dette noe var hensikten, selve målet. Wrights 
praktiske syllogisme for formålsforklaringer er ikke logisk gyldig slik som en aristotelisk syllogisme, og ser slik ut: 

1. P har til hensikt å oppnå handlingsresultatet M 

2. P mener han ikke kan oppnå M uten å gjøre E 

3. P gjør (derfor) E 

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Syllogismen oppfattes som fortidig presens og er en tenkt rekonstruksjon av handlingen belyst av den intensjon og 
oppfatning aktøren hadde da handlingen ble foretatt.  

 Liv ønsker å nå bussen, mener at hun ikke kan nå den uten å løpe, og løper. Wright mener at den praktiske 
syllogisme yter samme forklaring av menneskelig handling som DN-modellen yter for forklaring av det fysiske. Her 
knyttes det an til Aristotelisk og hermeneutisk tradisjon i forklaring av handlinger.  

 Med den praktiske syllogisme som heuristisk mønster kan en mest mulig tilfredsstillende handlings-beskrivelse 
og handlingsforklaring drives frem. Premiss del 1. krever at intensjonsobjektet formuleres og begrunnes, 2. krever at 
grunnlaget for at aktøren handlet rasjonelt formuleres og begrunnes. Utvikling av mer fullstendige formålsforklaringer 
er i angivelse av flere ønsker, behov og tilleggsbetingelser. Det oppstår et ideografisk rekonstruert bilde av handlingen 
i lys av formål.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Med andre ord: Mens deduktiv-nomologisk form lett sier noe om fysiske forhold, sier ofte den praktiske 
syllogisme lett noe om meningsforhold. Det er vanskelig å definere hva en rasjonell handling er. Det er svært tvilsomt 
om det kan sies noe sikkert om opplevelsen noen har om noe blir gjengitt som løgn eller fakta. Freud mente vi 
fortrengte behov så meget at vi ikke kjente igjen formene de sto frem som. Vi kan tro hva vil om mye, om det sies aldri 
så mye annet om det. Det er ikke lett å snakke om objektivitet eller intersubjektivitet ovenfor bedømming av følelser, 
behov, intensjoner og oppfatninger.  

Funksjonsforklaring 

 Når noe virker til å eksistere fordi det har visse funksjoner, er det nærliggende å funksjons-forklare E, ved å 
angi disse funksjoner. Hvorfor er noe som det er, kan besvares ved å angi de funksjoner de synes til å oppfylle. Om 
dette er det hele funksjonelle eller faktiske er noe som også er vanskelig å kunne garantere eller endelig bevise, likt 
med andre forklaringer og deduktive-nomologiske problemstillinger. Vi kan stille tre krav til en fullstendig formulert 
funksjonsforklaring.  
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1. Forklaringen må ved hjelp av en kausal, ikke-intensjonal mekanisme beskrive hvordan E er oppstått.  
Funksjonsforklaringen til hjertets virksomhet, harens vinter-pels, ekteskaps-institusjonen, må gis kausalbeskrivelse 
som ikke trekker inn guddommelig skapelse eller menneskelig inngripen.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

2. Forklaringen må gi en kausal beskrivelse av E´s gunstige virkninger på et system S. Eller mer fullstendig: Forklaringen 
må beskrive den virkning E har på det system S som E bidrar til opprettholdelsen av, (og som dessuten bidrar til 
opprettholdelsen av E). Kausalbeskrivelsen av hjertet må forklare funksjonen som opprettholdelse av de funksjoner, 
(kroppen, næringstransporten etc.), som virker gunstig tilbake på hjertet.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

3. Forklaringen må beskrive hvordan det system S som mottar virkningen fra E, i sin tur virker kausalt, utilsiktet og 
opprettholdende tilbake på E, (kausal feedback). Dette innebærer at forklaringen må beskrive opprettholdelsen av E 
uten å trekke inn tilsiktede eller bevisste handlinger som ledd i beskrivelsen. Hjertefunksjon, vinter-pels, fengsler og 
ekteskap, må forklares uten å trekke inn intenderte handlinger som guddommelig skapelse eller menneskelig 
inngripen. Gangen er altså: kausalbeskrivelsen av hvordan E har blitt til og kausalbeskrivelse av E´s virkning på systemet 
S, samt kausalbeskrivelse av hvordan S opprettholder tilbakevirkning på funksjonen E igjen. 

Forklaringsmønsteret kan foreslå funksjonsforklaringer og kritisere fremsatte forslag til slike forklaringer.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Funksjonsforklaringer av biologiske egenskaper. Rypemors adferd med å løpe fra redet med vingen slepende etter seg 
forklares ved Darwins utviklingsteori og moderne genetikk, der det har skjedd en evolusjon, en utvikling etter naturlige 
utvalgsprosesser, og slik atferd og oppførsel hos rypemor forklares ved at det kan være tilfeldige mutasjoner som 
fremkaller en slik oppførsel, og disse vil da ha større overlevelsesevne i det system som handler om miljø og kampen 
for livet. Reproduksjonsdyktigheten øker inntil en art i sin helhet har denne tilpassede egenskapen. Kausalt gunstige 
virkninger er at fiendene hindres i innhogg i bestanden.  

 Disse egenskaper kan senere også svikte ved mutasjoner og frembringe utsatte individer, men som fiendene 
lettere kan ta, noe som gjør at artens gruppe av den heldige mutasjon overlever. Flere slike forklaringer som eggets 
farger, og artens oppførsel skrives tilbake til ikke-tilsiktede arvelige forhold i samspill med miljø, og forstås som ikke-
intensjonale, ikke-formålsrettede funksjonsforklaringer. Både empirisk og teoretisk kan det sies å være godt belegg 
for påstandene. Økologiske endringer og miljøbetingelser kan være ytre innvirkende faktorer, men allikevel har det 
vært vanskelig å begrunne alle forhold til hvorfor egenskaper holder seg eller forlates gjennom år-millionene.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Funksjonsforklaring av samfunnsforhold.  

 Dette tilsier at vi må forklare ekteskaps-institusjoner, begravelsesriter, moter og de hellige kuer ut fra ikke-
intenderte kausalforklaringer. Noe slikt har ikke entydig vært mulig, men ved innsamling av data, teorier, viten i 
psykologi, sosiologi og en rekke andre fag og studier som sosialantropologi med mer, kan vi kanskje vise lokale 
maksima for ekteskapsinstitusjonen. Generelt innenfor sosialantropologien har ikke dette vært en fast lov for 
mennesket, men spesielle grunner kan nettopp føre til slike ordninger. Forklaringer av samfunnsmodeller får høyst 
karakter som forklaringsutkast, som antas å ha høy heuristisk, oppdagende funksjon. Flere har antydet eller belyst 
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muligheter og problemfaktorer innenfor samfunnsvitenskapenes funksjonsforklaringer, og det arbeides iherdig videre 
etter å finne "sikre kausale ledd".  

Forklaringer ved hjelp av modeller. Modeller. 

 Innenfor alle vitenskaper og fag spiller modellene en viktig rolle, da de ofte blir mer iøynefallende. 
Oversiktsmodeller kan ofte skape innsikter om relasjoner som kan være dårlig belyst ellers, i mange tilfeller. Forenkling 
av komplisert kunnskap, fastholdelse av gammel, og innsikt om ny viten, presenteres gjennom modeller. For mange 
er modellene lettere å huske.  

 Når fysikeren blir bedt om å forklare at stoffer under bestemte forhold gir fra seg et bestemt lys, vil slikt kunne 
presenteres i modeller, like så som Freud ville kunne finne på å la sin instans-modell bli opptegnet når han skulle 
forklare forholdet mellom superego, ego-id, sansning, bevissthet, underbevissthet, førbevissthet og fortrengte følelser 
og viten. Om en barriere eller trinn innen modellene brytes fordi en av verdiene stiger over grense-nivået de skal holde 
seg innenfor, kan også dette utrykkes ved illustrasjoner. Alle modeller som til nå har blitt lagt frem er ikke, men 
oppfattes som uendelig, da en datamaskin alene eller et individ neppe kan holde slik oversikt på plass alene.  o Alle 
vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Typiske modeller, Idealtyper, matematiske modeller.  

 Max Weber 1864-1920, definerer en idealtype som: et tankebilde, en tankekonstruksjon, en ytterlighet, et 
grensefenomen, et rendyrket eksempel, et skoleeksempel. Idealtypen fremhever visse trekk og demper andre trekk. 
Det finnes ikke noe empirisk eller erfaringsmessig tilsvarende som det vi finner i idealtypene. Vi ser ikke noe som 
plasserer seg under et idealbegrep slik som noe plasserer seg under et realbegrep. Men mye kommer nær opp til 
idealbegrepene. Eksempler er schizofren, et absolutt vakuum, En sagnfigur, en samfunns-modell. Modeller av 
idealtyper kan allikevel gi oss innsikt om faktiske ting. 

 

 Ved hjelp idealtypene kan vi fastholde kunnskap og lettelig-gjøre forklaringer. Idealtyper kan skape klarhet, 
men gjør det ofte ikke. Det kan jo også være uklare modeller, og idealbegrep som fascistisk eller vakuum kan gjøre 
forståelsen av virkeligheten mulig men allikevel skape rot om den, da det ikke er en nøyaktig virkelighet som gjengis, 
og det er ikke klare vitenskapelige regler for hva som gir en god modell. Om hvordan staten skal oppfattes, kommer 
an på øynene og opplevelsen som betrakter den.  

 Matematiske modeller, grafer, simuleringsprogrammer er velbrukte fremstillinger. Økonomimodeller kan 
således si noe om forhold. Økt inflasjon grunnet offentlig forbruk har blitt begrunnet i at dataprogrammer viser slikt, 
og at det kapitalistiske økonomisystem er likevekts-økonomi fordi matematiske fikspunkt-teoriene med like-vekts-
punkter i slike programmer viser dette. De matematiske modeller antas da å være strukturert som de strukturer som 
gjengis, altså det reelle og faktiske forhold i virkeligheten det henvises til. Men her er det kritikkverdige områder også.   

 Ernst Mach sier at atomteorien ligner matematikkens hjelpebegreper, og er en matematisk modell av fakta, 
men vi fremstiller svingninger med sinuskurver, noe som godt kan tenkes å være romslige pulseringer. Fallbevegelse 
med kvadratet av tidsintervallet. Det er mer at relasjoner mellom faktiske forhold ligner relasjoner som fremstilles 
matematisk. En bekvem utfylling ved hjelp av våre kjente forestillinger. Hjelpeforestillingene har intet med 
fenomenene selv å gjøre.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Den kopernikanske vending. 

 Det som hittil er skrevet om vitenskapelige bilder preges mest av standpunkter so at: Det finnes en ytre verden 
uavhengig av oss og som våre sanser gjengir for oss. Sansene kan riktignok bedra oss, men ved kritisk iakttagelse, 
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observasjon, måling, veiing, telling osv., der vi lar informasjons-strømmen gå fra tingene og til oss, og ikke omvendt, 
kan vi danne oss et objektivt, intersubjektivt bilde av det vi undersøker.  

 Tidligere er det nevnt at observasjoner og data forutsetter teori, noe som antyder at vi ikke er passive 
mottakere av bilder, men selv er med å skape verdensbildet igjennom den måten vi forstår den på. Slike perspektiver 
behandles under begrep som dialektikk, fenomenologi, hermeneutikk, sannhet, ideologi og kritisk teori.  

 Oldtidens Demokrit 460-370 fkr, som mente at verden var bygd av atomer, tingatomer og sjels-atomer, mente 
også at det var forskjell på de egenskaper ved materie som ga oss smak som surhet eller farge som rød, og den 
egenskap ved menneske som reagerte med en slik oppfatning på tingene. Det var forbindelse mellom det som førte 
til smak hos tingene, og måten vi oppfattet det på, men at den oppførsel som ga smak var litt annerledes hos tingene 
enn slik de virket på våre sanser. Vi tillegger tingene de egenskapene vi selv opplever det som, mens egenskapen i 
tingene som fører til for eksempel smak gjerne kan være noe annerledes oppbygd. Vi gjør i en viss grad tingene til det 
de er gjennom å projisere egenskaper hos oss selv over på dem.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 2000 år senere sier John Locke 1632-1704, noe av det samme. Locke klargjør problemet ved å skille mellom 
primære og sekundære sansekvaliteter. Tingenes primære egenskaper som tetthet, form, utstrekning, antall og 
bevegelse oppfatter vi, persiperer, vi slik de er, mens alle øvrige egenskaper vi tillegger tingene er sekundære 
sansekvaliteter som oppstår i oss, foranlediget av sekundære egenskaper i tingene vi ikke vet hva er, bortsett fra at 
det frembringer persepsjoner i oss av typen farger, lukter, lyder, smaker, varmekvaliteter osv.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

 

 

 Lockes løsning blir raskt kritisert av George Berkeley 1685-1753. Han godtar at de sekundære sansekvaliteter 
bare er ideer i oss, og at persepsjonen er billedlige fremstillinger, men godtar ikke at primære egenskaper ikke også 
fremtrer som persepsjoner eller forestillinger i oss. Både utstrekning og smak er avledninger av det faktiske, og det er 
vår subjektive forestillingsevne som persiperer både de sekundære og primære egenskaper i oss, og det er ikke mulig 
å tenke seg de primære egenskaper uten også å forestille seg dette igjennom de sekundære egenskaper. Vi kan ikke 
forestille oss tingenes utstrekning og form uten ved hjelp av farge.  

Han kunne ikke danne seg en ide om tingenes utstrekning og bevegelse uten også å gi de en bestemt farge 
eller annen sansbar egenskap. Utstrekning, form og bevegelse kan ikke forestilles, abstrahert fra alle andre 
egenskaper. Konsekvensen er ifølge Berkeley er at tingene foreligger som persepsjoner i vårt sinn, og at disse ideer 
ikke røper hva som er foranledningen i dem til å fremstå slik. Vi kan sammenlikne dette med å sitte i et mørkt rom 
tvunget til å se en film som ruller forbi uten å vite hva eller hvordan det fremkalles.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 David Hume 1711-1776 sa: Bevisstheten er som et teater der forskjellige bilder, persepsjoner, gjerne 
individuelt oppfattet, suksessivt viser seg, glir forbi, og tilbake igjen, svinner hen, og blandes i et uendelig antall 
forskjellige stillinger og tilstander. Hverken kinolerretet eller teateret klarer å bevise at det kan ligge noe utenfor dette, 
og enda mindre om hvordan da dette skulle være. Vi tror det er en ytre eksistens, men kan ikke bevise dens eksistens. 
Vi kan fortelle hva som får oss til å tro på legemer, men det er nytteløst å bevise om legemer fins eller ikke. Slike tanker 
som Hume setter frem slår mennesker med forvirring, undring, og kan virke i umiddelbar strid med vår oppfatning. 
Benektelser og opposisjon til Humes fremstilling er markert, men det er også de som er enige i dette, drøftelsene har 
gått høyt. Problemet med å bevise den ytre verdens eksistens har blitt kalt filosofiens skandale og tenkningens 
mørkeloft.  
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o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Ut fra det vi nå behandlet kommer også persepsjonslæren i psykologien, med stor vekt på hvordan vi 
individuelt oppfatter noe, for eksempel en rød solnedgang, som kan oppfattes svært forskjellig av tilskuerne, at det 
frembringer ulike assosiasjoner, ulike reaksjoner og forståelser.  

Immanuel Kant 1724-1804, aksepterte disse resultater om bevisenes svakheter. Tingene i seg selv er overhode ikke 
kjent for oss, de ytre ting er kun forestillinger igjennom våre sanser. Vi tror vi erkjenner tingene til tross for at vi overalt 
innen sansningen kun har med fenomener å gjøre, noe som også er å si om det vi synes skiller seg aldri så enestående 
ut i den dypeste utforskning av gjenstander. Kants berømte skille mellom tingen slik den er i "seg selv" og tingen slik 
den fremtrer "for meg", er en klassiker. Han forestiller seg at tingen i seg selv påvirker sansene slik at vår 
forstandsvirksomhet og erkjennelsesvirksomhet utløses, og det råe erfaringsmaterialet bearbeides så at erfaring til 
slutt oppstår.  

 Sanseerkjennelsen er det første som gir erkjennelsen anledning til å tre i virksomhet og bringe erfaring i stand. 
Sanseerkjennelsen eller erkjennelsen kommer frem på to måter. Erkjennelsens stoff som kommer fra sansene, og en 
bestemt form som skyldes den rene anskuelse og rene tenknings indre kilde, hvorved det stoff som mottas gjennom 
sansene ordnes. Det Kant kaller erfaring er altså sammensatt av det det vi mottar igjennom sanseinntrykk og det bidrag 
vår egen erkjennelsesevne yter, et bidrag vi ikke kan skjelne fra det råe sansemateriale før lang trening har skjerpet 
vårt blikk for dette og satt oss i stand til å skille ut. Poenget?:  

"Det er vi som gjennom vår egen erkjennelsesvirksomhet selv aktivt produserer, altså konstituerer, verden".  

 Nærmere bestemt sier Hume at vi bidrar med tro, forestillingsevne og følelser. Kant sier at vi bidrar igjennom 
anskuelighetsformer og fornuftskategorier. Anskuelsen er rom og tid, mens forstandskategorier er tolv, slik som: alle, 
noen, ingen, med mer. Dette er egenskaper ved vår erkjennelsesevne som binder ting sammen i rom og tid som årsak-
virknings-kjeder. Uten denne aktivt formende evne ville verden være flimmer, kaos, som vi kan tenke oss verden når 
vår erkjennelsesevne har brutt sammen. Kant understreker påstanden om at verden er i en viss forstand hva vi gjør 
den til, hva vi konstituerer den som. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

 Kants innslag kalles det kopernikanske vending i tenkningens historie. Slik Kopernikus satte verden på hode 
når han mente at jorden ikke sto stille mens solen gikk, men at jorden gikk rundt solen som det faste holdepunkt, slik 
snur Kant vår forestilling om at verden avtegner seg i et passivt sinn, på hodet. Hvordan vi gjør dette har ettertiden 
drøftet og flere motargumenter og medgivende varianter har inntred på arenaen. Temaene som er beskjeftiget med 
dette er dialektikken, fenomenologien, hermeneutikken, sannhetslære og ideologier.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Dialektisk tilnærmingsmåte 

 Det greske ordet dialektos betyr samtale. Sokrates regnes som en dialektisk kunstner og Platon utredet en 
modell for hvor han mente dette hørte hjemme. Platons modell er delt i sansning og tenkning, og innenfor hver av 
disse områdene forestiller han seg at det er en virkelig tingenes verden, og en virkelig fornuftens verden. Ting-ideer 
og tankeideer. Alt fra en opprinnelig urform eller ur-ide, verdensfornuften som var det gode selv i sin innerste kilde, 
som andre former og mønstre oppsto fra, og til syvende og sist skilte alt seg ut fra denne verdensfornuften.  

 Sansningen så speilbilder eller skygger fra ting-verdenen, noe som tilsvarte den indirekte erfaring. Så kom de 
virkelige tingene selv, som i sansningen var den direkte erfaringen. Modeller og prinsipper, samt gjennomtenkning ga 
i tenkningens verden den fagvitenskapelige erkjennelse, og til slutt var ideens urformer og enhet, den endelige innsikt 
i formenes vesen og deres prinsipp, det som i tenkningen tilsvarte den dialektisk innsikt.  
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 Dialektikken er toppunktet i tenkning eller erkjennelse ut fra dette, ifølge Platon den dypeste og mest virkelige 
form i tilværelsen. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Heraklit mente at alt var i en forandring, som kraft og motkraft der kaldt og varmt, tynt og tykt, opp og ned, 
rettferdighet og urettferdighet var i en evig kamp, slik han mente krig og fred også var i kamp. Forandringsprosessene 
utgjorde et uendelig sett med mot-parr som dannet et nett som holdt alle ting på plass. Heraklits mot-parr innenfor 
forandringsprosessen fremsetter en modell der forandringen kan ses som en og samme prosess, men som også kan 
anses som mot-paret, en strid, som kan oppfattes som dialektisk. Når senere Berkeley, Hume og Kant kommer med 
sine erkjennelsesteorier om at all oppfattelse eller forestilling ligger innenfor den subjektive ramme, er det 
nærliggende å se for seg Hegels subjektive historie-dialektikk innenfor rammene til begrepet forestillinger.  

 Hegel ser for seg en historie og en subjektiv fornuft som arbeider etter et dialektisk prinsipp. Dette er også 
forandrings-prosessene eller våre forestillinger som er under endring. Hvordan er så dette dialektiske prinsippets 
vesen? Både hos Platon og hos Heraklit kommer det tydelig frem at vi har motpoler eller utgangspunkter slik som også 
Hegel kunne forstå Aristoteles syllogismelære. Altså at vi har et utsagn og et mot-utsagn. En påstand og dens 
fornektelse(hinder). De er i alle fall vidt forskjellige i sin oppbygning. Slik kan også begreper om at alle mennesker er 
dødelige, samt at grekere er mennesker, ergo er alle grekere dødelige, også oppfattes. Det å være greker møter i 
mennesket det hinder å være dødelig.  

 Det vil si at utsagnenes innhold faller sammen i en konklusjon fordi deres innhold leder en slik vei. Kraft og 
motkraft kan gå sammen til en felles kraft når det sees utenfra, og dette at noe faller sammen, blir et resultat, kan 
kalles syntesen. Den ulogiske variant blir forkastet av både filosofien og vitenskapen, med unntak av det å holde en 
ukjent faktor åpen for nye krefter og påstands-utprøvinger. Altså mest mulig en formell logikk. Påstand, og 
fornektelsen av den, prøves ut til resultatet er der, og er kjent som tese og antitese, som går opp i syntesen. Dialektikk 
er brukt om samtalekunst eller diskusjonskunst hos grekerne, og har beholdt noe av dette frem til Hegels måte å 
fremsette tese, antitese og syntese som dialektikkens gange.  

 Dette er som en slags avdekning av samtalekunstens forløp. Innsikten er kommet dypere. Historien forløper 
seg også etter et slikt mønster mener han. Her viser han mange eksempler på kulturelle, antropologiske, historiske 
prosesser der slike forhold innen samfunn og mellom samfunn og natur, følger et slikt mønster. Andre steder gir han 
tvilsomme bilder av dette. Mange mener at det ikke kan anses som riktig at prosesser følger et slikt mønster, selv om 
det fra vårt betraktning-sted lett fortoner seg slik. Dette er bare en oppfatning vi får fordi det virker slik ut fra det vi 
opplever som krefter i oss selv. Dette tas opp i hermeneutikken.  

 Hegel og Marx karakteriserer de historiske prosesser som dialektiske og vi kan karakterisere deres 
fremstillinger som dialektiske. Det logiske innen denne tankegang er at du må ha A, du må ha B, og du må ha 
resultatene de tilsammen danner, C, syntesen. Det er lett å legge inn, og nærmest umulig å ikke legge inn, en årsaks 
og virkningsforklaring for dialektikk. Vi får særlig frem to dialektiske temaer: Dialektikken som samtalekunst og 
dialektikken som måten noe utvikler seg på.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Dialektikken som samtalekunst. Motsigelser og overskridelser. 

 Sokrates, og Kierkegaards dialektikk og Freuds psykoanalyse sikter mot overskridelse av falsk forståelse, og 
utvikling av en sannere forståelse.   

Sokrates som samtaledialektiker 

 Platon fremstiller Sokrates 470-399 fkr, som en mester i å lede samtaler inn i overskridelser av feilaktige 
filosofiske posisjoner mot vinning av ny innsikt. Hvordan?   
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 Han er opptatt av å gjøre noe med motstandernes syn, men forteller dem ikke hva som er feil eller hva som er 
riktig. Han utspør, og sier stadig at han selv ikke vet, vil vite, og er glad for å kunne stille disse kunnskapsrike mennesker 
noen enkle spørsmål. Han får svar, men da er det mer han ikke forstår, og spør videre og er slik dominerende nok. Han 
forteller motstanderne hvordan han forstår dem, foreslår andre utrykks-måter, peker på uoverensstemmelser, lar de 
få lov til å korrigere, og sørger for at alle meninger og meningers konsekvenser i prinsippet kommer frem. Motsigelser, 
uriktigheter, oppfatninger, standpunkter, forklaringer, argumenter, begrunnelser, konsekvenser osv. blir avdekket i 
retning av en overskridelse i motstandernes oppfatninger.  

 Oppmerksomheten blir rettet mot det som blir sagt, og ikke mot personene, noe som letter tenkningen om 
temaet. Det er nemlig ikke lett å gi slipp på oppfatninger når det betyr prestisjefall for en person. Overskridelsens 
retning ser ut til å hvile på innsikt Sokrates allikevel alt hadde. En slik bevisst uvitenhet kalles "Sokrates Ironi". Det er 
kalt maieutisk, jordmor for tanker. Han føder ikke selv sannheten, men hjelper den til verden. o Alle vilkår bekreftet 
ut fra BD-funksjonen. 

 

Kierkegaard som samtaledialektiker 

 Søren Kierkegaard 1813-1855 anså Sokrates som sin læremester i formidling. Hva som skal overskrides og hva 
som skal nåes har de forskjellig oppfatning av. Sokrates hadde ingen begreper om kristne sannheter i en tid 400 fkr. 
Kierkegaard vil meddele disse. Sokrates snakket med alle, mens Kierkegaard meddeler seg finurlig gjennom bøker og 
skrifter. Sokrates opptrer offentlig mens Kierkegaard skriver i ensomhet og henvender seg til den enkelte igjennom 
dette. Men likheter i fremføring finns. Selv om det ikke medfører absolutt korrekthet eller uenighet om dette, ville 
Kierkegaard mulig bringe mennesker ut av usannhet, likegyldighet og lidenskapsløshet. han ville lede mot alvor, 
inderlighet, lidenskap, valg og ansvar.  

 Han ville vise hva han mente var å eksistere i sannhet og bli en sant eksisterende. Kursbøker, løpesedler, 
prestemoral, var ikke en rett form til å danne den selvskapende innsikt hos folk. Om et menneske følger en oppskrift 
er ikke dette et sant eksisterende menneske for Kierkegaard. Å være et sant menneske krever at man selv velger, og 
at valget fullt ut er ens eget. Kierkegaard må så listig han kan skrive det som kan bli anledningen til at et menneske blir 
sant eksisterende. Om ikke Regine Olsen, hans ungdoms-kjærlighet ikke kunne gi han kurs i diktning ble hun 
inspirasjons-kilden til dette. Hans bøker ble dobbeltreflekterende meddelelser mot slike sanneksistensielle 
selverkjennelser.  

 Dobbeltrefleksjonen er fundamentalt ironisk lagt opp ala Sokrates. Han fornekter at han har skrevet bøkene, 
men da det blir kjent tar han bare på seg det juridiske ansvar for dem, ikke det eksistensielle ansvaret. Han vil påpeke 
det estetiske, det etiske og det religiøse stadiums innhold og deres motsigelser så klart at det stilte fordringer, pekte 
på muligheter, og at motsetningene ble hørt. Han ville ikke sagt et ord om hvilke av disse eksistensformer de burde 
velge. Det er den enkeltes ansvar. Han bare viser valgmuligheter. Leseren velger. Han dobbelt-reflekterer over alt og 
da kan han ikke være ledende for noen. Kierkegaard ønsker å være jordmor for sannheten, men kan ikke si hva den 
er. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Psykoanalyse som samtaledialektikk 

 Sigmund Freud 1856-1939 erfarte at falske, fordreide virkelighetsoppfatninger som selvforståelse og 
forståelse av andre, samt situasjoner kunne forsvares intenst og oppfinnsomt. Om noen hadde fastfrosne forståelser 
ville han forløse dette, men slikt er vanskelig når personen er i krise. Freuds<løsning ble psykoanalytisk dialektikk, 
samtalekunst. Klienten skal ligge nede å fortelle alt det som faller seg inn, uansett hvor håpløst det måtte være. Dette 
kan være intimiteter eller kaotisk stoff. Hensikten er at klienten skal få ut det meste av det som stenger for en mer 
saklig samtale om det som kan gå mot en overskridelse, problemløsninger og selverkjennelser.  
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 Om det oppstår taushet, selvmotsigelser, uklarheter, unnvikelse skal det reageres med utprøving. Man minner 
om temaer som er nevnt med aktualitet, og styrer for så vidt retningen over grenser. Sammenlikninger av samtalestoff, 
samt bidra til selverkjennelser og forståelser av egne synsmåter er mål underveis. Alt skal avsløre falske, tildekkete, 
illusoriske, motsigelser i egen forståelse og gi anledning til å gå ut over dette. Dette kan også forstås som fødselshjelp 
for en sannere forståelse. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Dialektikk som et trekk ved måten noe utvikler seg på. Motsigelser, overskridelser opphevelser. 

 Den dialektiske utvikling skisseres kort i en tildels uforståelig form der det logiske bindeledd mangler: I og med 
at systemer utvikler seg, så utvikler det samtidig sine selvmotsigelser slik at systemet overskrider seg selv og oppheves 
i et kvalitativt nytt system som bygger på det gamle system. Systemet går altså ved sin egen utvikling, og ikke ved at 
det forandres av noe utenforliggende, over i et helt nytt system, basert på det foregående. Hva dette innebærer kan 
bare gripes ved beskrivelser av systemer og forløp som gjennomgår en slik dialektisk utvikling. Kierkegaard 1813-1855, 
og Karl Marx 1818-1883, har spesielle beskrivelser av dette forløp: 

Psykologisk Dialektikk. Dialektikk hos Kierkegaard 

 Kierkegaard beskriver personlighetsutvikling som en dialektisk prosess i de tre skikkelser han kaller 
eksistensmåter. Det estetiske, det etiske og det religiøse stadium, stadiene på livets vei. 

Estetikeren søker refleksjonens nytelser. Fabuleringer, uforpliktende tankelek, som kan være unngåelsen av å forplikte 
seg, binde seg, ta del i noe eller med noen. Han foretrekker betraktningen, livet som et karneval eller film.  

 Kontakt med andre mennesker må lett kunne brytes om det er kjedelig, ubehagelig eller blir forpliktende, og 
alle valg unngås eller utsettes. Avviser alvor, dyrker latteren i en distanse til alt og alle. Alle krav som er etiske, slik som 
alvor, ansvar, valg, blir omformet til estetiske verdier, omformet til nytelse. Den som henvender seg blir nyttet ved sitt 
alvor, bedende øyne, beruselsen av å snakke litt alvor av og til.  

 Alvorets innhold er fremdeles ukjent. Kravene flyttes ikke ut av den estetiske sfære. Utfoldelsen av det 
estetiske bringer også frem motsigelser og overskridelsesmomenter. Jo mer estetikeren rendyrker sin livsform, jo 
tidligere vil negasjoner vise seg frem ved uoverkommeligheter i nytelse, og vern om nytelsenes fullstendiggjørelse. De 
møter motstand fra seg selv, fra naturen, fra andre mennesker, fra andre stadier, fra mennesket selv. Da møter man 
også oftere tomheten i dette stadiet. En ny fase blir å spille på fortvilelsen, interesse-gjøre seg ved den, inntil at dette 
heller ikke lenger holder, og at han tvinges til et valg, eller innser et valg.  

 Overskridelsen og opphevelsen i alvorets stadiet, det etiske, er et sprang ut på 70000 favners dyp, fordi vi ikke 
vet hvor stort dette nye stadiet er, hvor dets bunn eller topp er. Det er et nytt stadium uten fotfeste. Moralen og 
plikten inngår i det etiske stadium, og alvoret er på sin rette plass. Endelig skal noe virkelig gjøres ut av situasjonene, 
valgene oppsøkes, det er egne frie valg som gjør deg til en virkelig person. Etter hvert som du ikke klarer å ferdiggjøre 
verden å få fred i den eller at det finnes problemer med opposisjon, at ikke er født til å evne kravet som etikken stiller, 
møter også det etiske sine uholdbarheter som den fullstendige løsning og livsform. At han aldri kan få helt rett.  

 Da kommer det nye kast ut av tomheten og ut på 70000 favners dyp. Motsigelsene overskrider også det etiske 
stadiet over til det religiøse stadiet (dette kunne vært hvem som helst livssyn). Den religiøse eksistensmåte er 
konstituert ved troen, troen bestemt som det "å fastholde det objektivt uvisse i inderlighetens uendelige lidenskap. " 
Denne eksistensform er oppfyllelsen, der ingen motsigelser henviser til andre eksistensformer. Dette er grensen til 
den dialektiske bevegelse og personen er sant eksisterende. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 
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Dialektikk i samfunnet. Dialektikk hos Marx. 

 Marx betrakter historien som epoker som følger dialektisk bevegelse, slik Hegels modell er. Epokene utvikler 
selvmotsigelser som til slutt gir overskridelser i form av nye epoker. Jo mer en periode utfolder seg med sine 
grunntrekk, jo fortere overskrides epoken.  

 For Hegel var det ånden eller forestillingsverdenen gjennom religiøse utviklingsstadier som utgjorde den 
dialektiske gange. Hos Marx er det produksjonen og fordelingen av det materielle livsgrunnlag som bestemte epokens 
grunnleggende trekk. Dette er i utgangspunktet et forhold mellom naturen og mennesket, men Marx fokuserer på 
fordeling og styring mellom mennesker. Overskridelser og opphevelser skjer gjennom den menneskelige utvikling av 
produksjonskrefter innenfor epokens økonomiske og politiske ramme. I Kapitalen viser han trekk om dette fra 
middelalderen og frem til sin tid, og hvilken vei han mener dette vil ta.  

Rundt 1100-1200 utvikles en feudal produksjonsmåte og samfunnsformasjon. Innenfor denne jordbruksbaserte 
feudale formasjon vokste handel og håndverk sakte frem i byene. Denne virksomhet skapte konflikter og motsigelser 
mellom by og land fra første stund, samt lagde problemer mellom geistlighet og adel på den ene siden og 
byborgerskapet på den andre side. Rundt 1500 ble konflikten for stor da det feudale system ikke ga byborgerskapet 
utfoldelsesmuligheter i den mål-stokk de mente var rimelig. De politiske, økonomiske og materielle omstendigheter 
når en overskridelse igjennom den industrielle revolusjon og den franske revolusjon. Gjennomkjempingen av dette ble 
overskridelsen av det feudale system over i det borgerlig-kapitalistiske system, den samfunnsformasjon vi nå lever 
innenfor rammene av.  

Innenfor det borgerlig-kapitalistiske system utvikler det seg også motsigelser. Kapitalistens mål er å tjene mest 
mulig, men i konkurranse med de andre vil han måtte tvinges til å senke salgsprisen og dermed presset til å få ned 
driftskostnader på lønninger, maskiner og råvarer. Til slutt vil maskinene være løsningen på effektivisering, 
arbeidsplasser går tapt, profitten øker inntil et visst nivå. De som skal kjøpe, ofte arbeiderne, får dårligere råd, eller 
mister sitt arbeid til maskiner etc., noe som snart senker prisene på utsalget.  

Kjøpekraft og kunder uteblir og kapitalisten og maskinen blir stående stille. Slike forhold er uutholdelige for 
menneskeheten, som til overmål består av arbeiderne, proletariatet, som denne profittkarusell har profitert på, noe 
som får sin overskridelse i at arbeiderne selv må ta over produksjonssystemet innenfor kollektiv virksomhet der en slik 
type problemer ikke får utvikle seg. Dette er det kommunistiske system. Profitten faller fellesskapet til gode. Etter lang 
tid kan det demokratiske system riktignok utprøves igjen, men har stor sjanse for å måtte overtas av det 
kommunistiske kollektive systemet igjen under proletariatets ledelse. Før overskridelsene trer inn har det utviklet seg 
kraftige monopoler og ekstreme arbeidsledighetsnivåer.  

Marx ser utvikling fra en feudal form, via en borgerlig kapitalistisk form og over i en kommunistisk kollektiv 
form som en dialektisk gange i historieforløpet. Det er kapitalverdiene det hele tiden dreier seg om, men selvsagt de 
mellommenneskelige betingelser også. Dialektikken har hos Marx en forståelsesregulerende og virkelighetsformende 
funksjon som prinsipp i historieforløpet. Hele historien som kunst, religion, filosofi og vitenskap, samfunn og politikk, 
må for Marx være dialektiske motsigelsesforhold om hans syn skal være i balanse.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Fenomenologisk tilnærmingsmåte 

 I tiden etter Marx har det vært viktig tema for vitenskapsfilosofi og erkjennelsesfilosofi hvordan vi nettopp 
konstituerer virkeligheten, altså forstår den. Fenomenologien regnes som stiftet av Edmund Husserl 1859-1938. 
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Fenomen er avledet av gresk for "det som viser seg som det erfarte". Det som tas opp er ikke Edmunds filosofi generelt 
men de begrep som har særdeles stor vekt for fenomenologien og senere fenomenologisk vitenskap. Perspektivene. 

 

 

Noen trekk av den fenomenologiske beskrivelse av erkjennelsesprosessen. Husserl. 

Det originært gitte. Det som med-gis. Livsverden. 

 Husserl kaller en bevissthetsprosess for akt når resultat fremtrer som noe forstått. Forståelsen strømmer fra 
en jeg-pol mot en gjenstand. Det er ikke gjenstanden i den ytre verden denne forståelsen retter seg mot, men slik den 
fremtrer i vår bevissthet, det vi lar den bli i vår bevissthet. Dette er saken selv, det originært gitte. Måten tingen vises 
i vår bevissthet er det originært gitte som forståelsen rettes mot. Det originært gitte er altså det erfarte, det 
oppfattete, den bevisste konstitusjon av saken, det som fremtrer som forstått blant mange muligheter som foreligger. 
Vi har en tendens til å hoppe over det originært gitte, fremtredelsen i vår bevissthet, og gå direkte til den ytre 
gjenstand.  

 Jeg-polen blir forelagt det umiddelbart gitte, det originært gitte, det evident gitte, det oppfattete, det erfarte 
og alt dette er den gjenstand som oppmerksomheten umiddelbart retter seg mot. Tingen i den ytre verden er det som 
vi pleier å mene når vi sier at vi retter oppmerksomheten mot en gjenstand, en ting, mens Husserl sier at vi alltid 
forstår denne tingen på en bestemt måte gjennom det vi forstår den som. Husserl retter oppmerksomheten mot det 
vi forstår fremtredelsen som i vår bevissthet. Altså den form det erfarte blir forstått som. Husserl kaller dette 
transcendental reduksjon, en tilbakeføring av det vi synes å forstå til det vi forstår det som. Husserl er mer nøye med 
undersøkelsen av hvordan vi forfatter et bilde, og dettes svake eller sterke sider. Husserl setter den ytre ting i parentes.  

 Om vi skal studere hvordan vi konstituerer verden, kan vi se for oss en sten. Denne virker som en 
sammenhengende bit, en enkeltting, og ikke som en gruppe primære sansekvaliteter. Denne er gitt ved en overflate, 
farge størrelse, form, plassert i tid og rom, med bakside, innside, tyngde og fasthet mm. Steinen har også et sosialt 
rom, som redskap, hindring, fare, symbol, veiviser eller signal. Steinen fremtrer som en lodden av henvisninger til noe 
vi ikke umiddelbart sanser. Den fenomenologiske beskrivelse av hvordan denne erfaring gis, blir forstått som, er alltid 
farget av noe særskilt, individuelt, situasjonsgitt rundt erfaringen, (sansningen, oppfattelsen).  

 Dette krever en idiografisk modell til beskrivelse av forståelsesformen noen inntar. Slik finner vi ut hvordan 
noen forstår "virkeligheten". Stenen er bare en grå flate eller form som gir en påminnelse bevisstheten bygger ut eller 
med-gir noe til, slik at helhetsbildet fylles ut. Sansene gir litt og bevisstheten fyller ut resten til helhet, det konstituerte, 
forståtte, det originært gitte. Også psykologiske verdier som kunstverk, romaner, det tragiske, kjærlighet og det 
absurde fremstår som det originært gitte. Det originært gitte er bygget opp av det som sanses og det som med-gis. 
Helheten av det som medgis, og som tingene konstitueres innenfor, betegnes som vår livsverden. I språket hører vi en 
replikk, men medgir noe slik at dette oppfattes som en fleip, en opplysning, et spørsmål eller irettesettelse.  

 Mange figurer er laget for å undersøke hva vi er villig til å, eller medgir, når vi ser dem, slik som projektive 
tester som nyttes i psykologi og pedagogikk. Når mennesker ser samme figur, men har forskjellige forklaringer, eller 
en person har flere forskjellige forklaringer, må slikt komme fra det som medgis. Vi har evner til å omforstå noe, for 
eksempel og forstå uniformerte som at de skal på karneval osv. En blomst omformes til kunst-blomst av en maler. Vi 
kan fra det samme sansemateriale medgi noe ytterst forskjellig.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Om det som bestemmer hva vi medgir. Mer om livsverden.  

Observasjoners og datas teoriavhengighet. 

 Hva vi som livsverden med-gir er bestemt av forventninger som er styrt av strukturelle trekk i vår måte å forstå 
noe på, samt av individuelle trekk. Det strukturelle avtegner seg som det at vi søker selvmotsigelsesfrie intuisjoner. 
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Når noe med farget omriss beveger seg og rører på noe essensielt ved mennesket, medgir vi ut fra forventninger om 
at også andre ting vi oppfatter som essensielle trekk ved mennesket, så som kropp, tanker, ikke-mekaniske bevegelser, 
mimikk, lyder osv., er tilstede. Vår bevissthets natur har tydelig tendens til å søke enhetlig, selvmotsigelsesfri erfaring 
som er i overenstemmelse med en vesenskjerne. Når vi har en slik erfaring, har vi evidens. Forventningene hviler også 
på individuelle og over-individuelle forhold, som sosialt, politisk, samfunnsmessig, kulturelt, vitenskapelig og annet. 
Fotografier kan på mange måter bli ytterst forskjellig forstått.  

 Miljøbetingete teoribestemte forventninger er en viktig del av livsverdenen i viten-skapelige sammenhenger. 
Vitenskapelige teorier vi lever med virker bestemmende for måten vi oppfatter og observerer noe på. En lys-stråle 
gjennom et prisme der lyset går videre ut av prismet og sprer seg ut i regnbuefarger blir svært forskjellig forklart av en 
ikke-lærd, og av en fysiker, og når fysikeren gir sin beskrivelse kommer det teoriavhengige ofte svært godt til syne. En 
biolog, en astronom, en pedagog vil gi tilsvarende beskrivelser som er farget av teorier. Ethvert vitenskapelig miljø vil 
bære med seg oppfatninger som tas for gitte. Hvert miljø vil da ha spesielle forståelses-måter. Hver tidsperiode kan 
således sies å ha vært preget av sine forståelsesformer, slik som i mytisk tid og antikken medga at det erfarte var 
gudenes tomle-plass, middelalderens normaler og avvik ble tolket ut fra religiøse verdier, mens vi idag ofte har helt 
andre modeller.  

 I dag har vi utallige teorier og skoler med forskjellige medgivelser av hva vi observerer. Historiens 
naturvitenskapsteorier har medgivelses-fenomenet knyttet til seg ved sine utviklingstrinn. Før og etter 1600, er 
forskjellige forståelsesverdener i vitenskapen. Teoretiske medgittheter innen et miljø problematiseres ikke, men tas 
for gitte. Da oppstår det felles uproblematiserte forståelses-måter. Et bilde av partikkelfenomener tatt i Cern kan 
forstås i lys av dagens teorier, men nye teorier vil kunne bety at samme bildet betyr noe helt annet eller langt mer, på 
et senere tidspunkts betraktning. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

 De forskjellige fagvitenskaper utforsker henholdsvis naturprosesser og meningsverdener, altså 
naturvitenskapen generelt og humanvitenskaper. Husserl mener at gjenstandene som utforskes må være i samsvar 
med gjenstandenes vesen, både som teorier, metodisk, begrepsmessig og på annen måte. Dette gjør naturvitenskapen 
utmerket ved å se ting som tellbare, former, bevegelse, posisjon, tyngde mm, og disse passer også godt til de 
hypotetisk-deduktive og aksiomatisk-deduktive nomotetiske tilnærmingsmåter. Utforskning av menneskets vesen bør 
behandles etter hvordan dette vesenet er.  

 Mennesket må da forstås som handlende, villende, formålsrettet, forstående, lidende og følende vesen, noe 
som ikke blir gjort, mener han. Han mener at det er like feil at de humanvitenskapelige fag tar utgangspunkt i 
naturvitenskapelig inspirert grunn, like galt som om prosjektiler i naturvitenskapen skulle tillegges følelser og formål. 
Husserl er ute etter beskrivelser som er i samsvar med, altså adekvat, og ikke de mekaniske ledd som blir inadekvate i 
mange av humanvitenskapens større bevissthetssammenhenger sosialt og psykologisk.  

 Fenomenologien har utviklet seg til vitenskap under Husserls motto: Til saken selv. Dette blir gjennom den 
idiografiske årsaksforklaring eller andre idiografiske funksjonsbeskrivelser en gjengivelse av alle forhold innen 
menneskeforholdene som nedtegnes for senere å tolkes, og kan være observasjoner på sykehus, fengsler, innen 
storpolitikken, i andre kulturer osv. Det gjelder å beskrive det hele så forutsetningsløst som mulig uten å med-gi noe 
som kan forstyrre forsknings-resultatene. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

 

Hermeneutisk tilnærmingsmåte. 

Generelt om hermeneutisk tilnærmingsmåte. Fortolkning (utlegning). 
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 Å fortolke eller utlegge noe om bemerkninger, dikt, romaner, betyr å redegjøre for hvilke meninger noe 
formidler, utlegge hvordan det skal forstås. Denne virksomheten og dens resultat kalles fortolkning (meningsutlegning, 
forståelsesutlegning). Fortolkeren som fortolker underforstår, tror, at en antatt avsender med-deler seg noe.  

 Antatt avsender behøver ikke å være faktisk avsender, eller den som faktisk har meddelt seg. En intendert 
mottaker er den som faktisk avsender har til hensikt å meddele seg til. Bilister er således lovgivers intenderte mottaker 
av trafikksignaler, mens enhver leser av romaner ikke nødvendigvis er intendert mottaker til romanen, og dagens 
arkeologer er neppe intendert mottaker av fortidens helleristninger. Alt dette skisseres som:  

En fortolker, som kan være intendert eller ikke-intendert mottaker, som står overfor: Et meningsformidlende 
materiale: som antas å være prestert av, En avsender, som muligens ikke fins. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-
funksjonen. 

 

Fortolkningen kan legges frem som en fortolkningshypotese eller tekstutlegning med idiografisk karakter. I 
fortolkningsvitenskaper som teologi, filosofi, litteratur, jus og historie kan fortolkninger anta omfattende former. Hva 
som helst kan være meningsformidlende materiale. To pinner i kryss, tordenvær, matematiske symboler. I 
hermeneutikken er man særlig opptatt av religiøse, filosofiske, litterære og juridiske forfatterskap, kunstverker, 
drømmer, riter og lignende. Hermeneutikk står for læren om fortolkning, meningsutlegning, forståelsesutlegning og 
fortolkningsfaget har en lang historie.  

 Grekerne forsøkte å fortolke sine homeriske dikt, filologer sin litteratur, kirkefedre sine bibeltekster, romerske 
jurister sine lovtekster, altså fortolkning og begrunnelsesproblemer. Augustin 354-430 ekr, hadde stri med dette da 
han skulle koble Platon sammen med det gamle og nye testamentet. Martin Luther 1483-1546 ekr, har gjennomført 
sine fortolkninger så prinsipielt at han regnes som grunnleggeren av hermeneutikken. Videreføringen av 
problemstillingen har senere gått ut over teologien, og omfatter litteratur, kunst, jus, arkeologi, historie, psykologi, 
samfunnsvitenskaper med mer.  

Viktige bidragsytere er Friedrich Schleiermacher 1768-1834, Wilhelm Dilthey 1833-1911, Emilio Betti 1890-?, 
Martin Heidegger 1889-1976, Hans Georg Gadamer 1900-?, Paul Ricoeur 1913-?, og Jürgen Habermas 1929-?  o Alle 
vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Vi inntar en hermeneutisk holdning når vi stiller spørsmål som hvilke meninger det er som formidles. Hva betyr 
dette? Fortolkningen kan skje ut fra hvilken som helst ideologi eller mening, men vanlige perspektiver innen vitenskap 
er positivistiske, idehistoriske, fenomenologiske, eksistensielle, sosiologiske, marxistiske, biografiske, psykologiske 
som i sine perspektiver inne-holder metaforlærer, narratologier, litteraturteorier, genrelærer, historieteorier, 
samfunnsteorier, psykologi-teorier, filosofiske posisjoner mm. Hermeneutikken innbefatter altså slike fagområder og 
emner. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 En skisse ville bestå av det meningsformidlende materialet, en tekst (roman, lovtekst, dikt), som er lodden av 
tilstøtende perspektiver som psykologiske, biografiske, historiske, filosofiske osv.  

Om begrunnelser for fortolkninger. 

Forholdet mellom hypotetisk-deduktiv metode og hermeneutikk 

 Vi skiller mellom begrunnelser for fortolkningshypoteser og begrunnelser for mere omfattende 
tekstutlegninger.  

Begrunnelser for fortolkningshypoteser.  

 Det kan settes opp en hypotese for hva det meningsformidlende materiale skal sortere under. Materialet M 
formidler (utrykker, fremstiller), meningen S. "Replikken var ment som en spøk". En slik begrunnelse kan så følge 
hypotesetestingens vei med mer.  
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 Men fortolkningshypoteser innebærer flere problemstillinger som vanskeliggjør slikt. Inter-subjektivitet blir 
problematisk da det er meningsformidlende påstander, fordi andre lett kan ha en annen forståelse eller mening. Det 
meningsformidlende materiale som i tekster med mer, foreligger ikke på samme måte for enhver kompetent forsker. 
De kompetente forskere kan ha delte meninger om saken. Dette kan ikke umiddelbart avgjøres etter 
naturvitenskapelig metodikk. Fortolknings-hypotesen kan ikke begrunnes direkte ved sanseobservasjon, og 
begrunnelser må skje indirekte.  

 Begrunnelser for hypotesen må ses i lys av overenstemmelse med annen kunnskap som anses som riktig. 
Overensstemmelser kan gis logisk eksplisitt form ved å dedusere hypotesen logisk gyldig fra anerkjent kunnskap, den 
aksiomatisk-deduktive begrunnelse, eller ved å dedusere anerkjent kunnskap logisk gyldig fra hypotesen sammen med 
hjelpehypoteser, altså hypotetisk-deduktiv begrunnelse. Når deduksjoner forutsetter universelle lover, og vi ikke 
kjenner universelle lover som forbinder det mentale og det fysiske, blir fortolkningshypoteser vanskelig å begrunne 
etter slike mønstre. Begrunnelser for fortolkningshypoteser ser ikke ut til å kunne baseres på intersubjektivitet og 
deduktive mønstre i streng forstand. De indirekte fortolkningshypoteser antar da løsere former. o Alle vilkår bekreftet 
ut fra BD-funksjonen. 

Begrunnelser for fortolkningsutlegninger 

 En fortolkning kan utrykkes gjennom større avhandlinger om Platons solliknelse, Leonardos Mona Lisa, 
Hamsuns Sult. Fortolkningen, forståelsesutlegningen, meningsutlegningen, kommer ikke da til utrykk som 
enkelthypoteser, men i form av den forståelse som utrykkes i avhandlingen. Begrunnelser for slike 
forståelsesutlegninger har annen karakter enn fortolkningshypoteser. Selvsagt må alle empiriske hypoteser som er 
innbrakt begrunnes mest mulig tilfreds-stillende, men utlegningen som viser ulike virkelighetsoppfatninger og 
forståelses-muligheter, krever at slike begrunnelser også begrunnes. Derfor rommer hermeneutikken i vid forstand 
teorier om forståelsen og forståelsesprosessen. Dette er det nevnt noe om når det gjelder vår forståelse og sikkerhets-
marginer ved hypoteseforståelser, universelle lover, deduktiv-nomologiske forklaringer, årsaks-forklaringer, modeller, 
samt innenfor dialektikk og fenomenologi, der nettopp forståelsens forhold rundt slikt ble tatt opp. Eksempler og 
hermeneutiske retningslinjer blir de neste avsnitt. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

En beskrivelse av forståelsesprosessens hermeneutiske karakter. 

En beskrivelse av forståelsesprosessens hermeneutiske karakter gjennom begrepet livsverden. 

Forforståelse. 

 Hermeneutisk grunnoppfatning: All forståelse er bestemt av en forforståelse; Alle dommer er bestemt av for-
dommer; Ingen dom uten fordom.  Fordommer er forutinntattheter som utgjør vår rettethet og åpenhet ut mot verden 
eller det som kan erfares. Innstillingen å møte verden med, det som skal erfares. Tesen forteller om at vi forstår noe 
betinget ut fra en allerede eksisterende livsverden. Denne livsverden kondenserer seg til forforståelse som farger og 
former måten det forståtte forstås på. Livsverdenens karakter bestemmer altså forståelsens karakter. I og med at 
livsverdenen skifter, skifter også forståelsesmåten. Noen viktige dimensjoner i livsverdenen er interesser, stemt-het, 
fortid, fremtid. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Livsverden og interesser.  

 Våre interesser mobiliserer en forståelsesberedskap som betinger både hva som plukkes ut til forståelse blant 
de uendelige muligheter som foreligger i et gitt tilfelle foreligger, et sjakkspill, en nød-situasjon osv., og hvordan det 
utplukkete forstås. Interesser kan sies å styre forståelses-prosessens forløp. Interesser er viktig i hermeneutikk fordi 
enhver meningsytring og fortolkning kan betraktes i lys av interesser innen økonomiske, sosiale, materielle eller andre 
betingelser.  

 Fortolkningen av lovtekst kan utvikles i lys av lovgivers interesser slik også den fremlagte fortolkning kan ses i 
lys av interesser. Lesning fremsetter nye forståelsesbevegelser. 

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 
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Livsverden og stemt-het 

 Livs-verdenen kan bestemmes av stemt-het. Vi befinner oss alltid i en sinnsstemning, oppstemt, glad, trist, et 
stemningsleie. Heidegger legger vekt på at stemt-het og forståelse gjensidig betinger hverandre. I lystighet fremtrer 
en spøk, en klipt puddel eller at noen er trist frem på en egenartet måte. Lystigheten farger og former det momentant 
forståtte og forståelsesprosessens forløp. Stemt-het er relevant i hermeneutikk. Om vi vil ha en rimelig fortolkning av 
en tekst som forfatter projiserer en viss stemning inn i, må vi ta hensyn til dette. Det kan også være snakk om å avdekke 
den stemt-het avsender har vært i under forfatningen. Foreliggende fortolkning kan også ses i lys av samstemthet hos 
forfatter, fortolkers og fortolkningens stemningstilstand. Hvem situasjon fortolkes eller skrives noe i? Det er kanskje 
ikke likegyldig om det er en historiker eller en munk som fortolker tidligere bibelhistoriefortolkninger. Stemt-het er 
norsk oversettelse av Heideggers "befinnerlig-het". o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Livsverden og fortid, nåtid, fremtid. Formål og prosjekt. Anvendelse.  

 All forståelse er momentan, nåtidig, men betinget av fortid og fremtid. Fortiden bidrar til utformingen av 
livsverdenen, ikke forstått som årsaker som ligger etter hverandre i rad og rekke, men den forståtte fortid. Slik vi i 
øyeblikket forstår vår fortid med våre foreldre, bidrar til det momentant forståtte, mens forståelsen av fortid er 
omskiftelig. Et skifte i historieforståelsen kan skje ved at vi får omveltende opplysninger, for eksempel at det har hendt 
en ulykke med foreldrene. Det momentant forståtte struktureres også av hvordan fremtidige prosjekter og formål, 
hensikter, i øyeblikket forstås. Livsverdenen opplyses av våre prosjekter og formål. Uten prosjekter oppløses vår 
forståelse i meningsløshet, tomhet, interesseløshet og apati. En eksamen som nærmer seg kan for eksempel på sitt 
sterkeste avise eller overse alt som ikke er: Eksamensrelevans.  

 Etter eksamen er prosjektet byttet ut med den gjennomgående livsverdens-forståelse som farges av hva den 
fremtidige anvendelse av læren måtte være. Slik hevdes forståelsen å være forståelse av nåtiden der fortiden bidrar i 
lys av fremtiden. Gadamer mener også at historien er med-nærværende og selv bare med-nærværende i lys av vår 
fremtidighet. Her har vi alle lært av Heidegger som påviser fremtidighetens primat for muligheten til erindring og husk, 
og dermed for vår historie som totalitet.  

Forståelsen og forståelsesprosessens betinget-het av fortid og fremtid er relevant i hermeneutikk. En 
avsender-rimelig fortolkning av en handling, lovtekst mm, kan utvikles i lys av avsenders historie og prosjektforståelse. 
Det er ikke bare som individuelle livsverdener slik forståelse-fortolkning kan legges frem.  

 Også overindividuelle forhold der samfunnsstyring, strukturelle instanser og oppbygninger, kan ses som 
epoketypiske forståelsesmåter, de kollektive livsverdener. Epokens dominerende interesser i økonomi, forsvar, 
rådende stemninger som krig, pest, og historie som okkupasjon, frigjøring, selvstendighet med formål som fremtid, 
gjenoppbygning, forestående krig, velstand mm som belysning for forståelsens struktur er relevant.  

 Epoke-typiske forståelsesdisposisjoner kan endres ved at det kastes nytt lys over historien, kriser oppstår, nye 
perspektiver på fremtiden. Enkeltpersoner som har maktet å kaste nytt lys over historien på en mektig måte er 
Augustin, Hegel, Marx, Darwin, Nietsche og Freud. Det er liten grunn til å tro at historiebelysningen er gitt for siste 
gang. Historie er noe som skapes, den ligger i fremtiden, for å si det paradoksalt. Fortid forstås i bevissthetsskikkelsens 
livsverdens forståelseshorisont i nåtid, i lys av fremtidens prosjekter, interresser, formål og hensikter.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Beskrivelse av forståelsesprosessens hermeneutiske karakter ved eksempler.  

 Om vi ikke er kjent med en forfatter utenom å kjenne hans navn, vil lese en bok av han, finner vi ut at vårt 
inntrykk gjerne kan endres av han. Samtidig er det ofte slik at vår forståelse av bokens innhold endres når vi har lest 
en bit av den. Vi får en ny forforståelse. Etterhvert endres gjerne også dette bilde til mer sammensatte sider ved miljø 
og personer etc. annet i boken. Vi vil lese videre med en ny forforståelse, og nevne dette for andre. Når boken er lest 
blir våre forståelser av del og helhet sammensatt, og for mange kan en bok virke til at man nesten føler seg som et 
nytt menneske etter å ha lest den.  
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 Derimot kan også forfatteren og bokens innhold være i samsvar med det vi tenkte oss. Stemmer dette med 
våre tidligere inntrykk, opprettholdes forståelsen. Endres vårt forståelsesbilde av helheten betyr dette at vårt bilde 
endres til at det blir samsvar mellom helhet og del. Forståelsesprosessen er ikke bare karakterisert ved at delen forstås 
ut fra helheten, men også ved at helheten søkes tilpasset delen. Den nye forståelse bygges av den nye helhetens deler, 
der helheten korrigeres av dens deler. Delen forstås ut fra helheten og helheten forstås ut fra delen.  

 Etter å ha lest boken, vil det være med en helt annen forståelse vi møter forfatteren og hans neste bok. Slike 
prosesser fra forfatterverk gir formidling av og innlemmelse av tradisjoner, felles-oppfatninger og overindividuelle 
forståelseshorisonter. Sterkest er slikt når det er tradisjonsbærende, tradisjons-overskridende, tidsåndtreffende 
eminente verker som vi er opptatt av å utlegge, finne ut av, eller kritisere.  

I Jussen finner vi liknende problemstillinger.  

 Om noen drikker vin til mat og en annen person blir så syk at alle mener han må til lege, og ingen annen har 
sertifikat etc., så må kanskje vindrikkeren kjøre den syke til lege. Like før lege-kontoret stoppes bilen av politiet som 
konstaterer promille. Rettsaken begynner. Fantes det andre muligheter enn at vindrikkeren kjørte bilen. I paragrafen 
finnes det et ledd som sier at overskridelser av lover unntaksvis kan aksepteres om helt spesielle situasjoner for å 
redde liv gjør det nødvendig, og at den fare som ved dette oppstår ikke overgår den fare noen skal reddes fra.  

 De kunne jo ha ringt legen. Innvendingene er mange og utredninger fra statens lovforslag og utredninger om 
særforhold må også fortolkes, hele den aktuelle situasjonen må fortolkes, og aktor og forsvarsadvokat, samt jury, får 
sitt å stri med. Rettskildeprinsipper består av lov og rettspraksis mv. som sammen med rettsregler og sakens fakta 
fører frem til det individuelle rettsspørsmål det skal tas standpunkt til. Juristene har fått en innføring i hva autoriteter 
på rettsspørsmål anser i en hel rekke saker, samt kjennskap til lover og prosedyrer, i den beste forhåpning om at disse 
skal føre saken opp til en kvalitet som virker tilfredsstillende for autoritetsidealene. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-
funksjonen. 

 

Hermeneutisk metode  

Tre generelle retningslinjer ved fortolkning (utlegning).  

 Vi kan godt ha ukritiske forståelsesdisposisjoner når vi går inn i fortolkningsprosesser. Den hermeneutiske 
metode og hermeneutiske utviklende sirkel av forståelse mellom helheter og deler er hjelpeverktøy i kritikken av egen 
forforståelse innenfor fortolkningsprosesser. En garanti for riktighet er bare en regulativ ide, da slikt ikke kan gis. Det 
kritiske bilag er ment til hjelp eller avdeknings-mulighet.  

Man må være forforståelsesbevisst ved fortolkning. Man må søke å bevisstgjøre seg den forståelse (livsverden) man 
fortolker ut i fra.  

 Dette er et krav om at ikke egne tilfeldige forståelsesdisposisjoner skal projiseres inn i saks-innholdet uten at 
det er relevant begrunnelse for dette. Man må innenfor de forskjellige fortolkninger ta hensyn til både de individuelle 
og overindividuelle momenter i saken, og vite at egne interesser, stemt-het, ønsker, kan føre til misforståelser. 

I andre tilfeller bør vi være oppmerksomme på hvordan overindividuelle sider som miljøer, situasjoner, teorier med 
annet, kan influere på fortolkningen.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Man må søke å forstå det som skal fortolkes som en del av den helhet det inngår i. Delen må søkes forstått i lys av 
helheten, konteksten. 

 Hvor omfattende en helhet skal fremlegges kan være noe situasjonsbestemt. Noen replikker kan være nok, i 
andre sammenhenger må kanskje historieperspektiver og ideologier trekkes inn, for at saken skal belyses 
tilfredsstillende. Helhet av meningsformidlende materiale kan legges frem av kjente, av forfattere i historien, av 
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aktører, og det kan her komme fortolkningsrelevante uttalelser som det og er forbundet betenkeligheter rundt. Alle 
uttalelser fra en avsender om hva som er ment med et meningsformidlende materiale er selv i prinsippet underlagt 
fortolkningen.  

 Vi kan fort tillegge noen den hensikt andre har, (men vi kan også overta hensiktene de andre har). Om 
relevante kommentarer ikke lager problemer blir det på nytt spørsmål om vekten vi skal legge på dette 
fortolkningsmateriale eller utsagn som foreligger.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Lovgiver styrer fortolkningsprosessen ved relevante kommentarer. Andre meningsinnhold er også relevante 
for en vet jo at seg selv er den beste til å vite om sine egne intensjoner. Freud betviler dette, og hevder jo at vi kan ha 
ubevisste hensikter, fortrengte behov som fremstår på en fremmed og lite belyst måte. Et viktig poeng til etterfølgelse.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Det er ikke alltid et forfatterskap skal gjengi en selv, men hva andre mener. Fortolkere kan mene at det ikke et 
utrykk for eget syn som legges frem av en dikter eller forfatter, men dette å blande sammen hva en avsender har ment 
med det som meningsmateriale faktisk utrykker, har blitt kalt den intensjonale feiltakelse. For eksempel der 
kunstneren anses som medium, for eksempel slik som surrealistene som spontant ville skrive ned og utrykke noe de 
selv ikke visste hva var. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Hva avsender utrykker om intensjoner kan i andre tilfeller bli sett bort fra. Er man opptatt av å fortolke 
reklame, popkunst kan avsenders uttalelser være ganske irrelevante. Fortolkeren søker i stedet å sette det som skal 
fortolkes i en størst mulig sammenheng, historisk, psykologisk osv. Dette kan innebære språkanalyse r, 
handlingsteorier, psykoanalyse, historie mm. Helheten det meningsformidlende materialet settes innenfor, kan også 
gi retningslinjer for fortolkning.  

 

 En fortolker kan la seg styre av avsenderen, for eksempel Gud, lovgiver, aktør, som da ikke anses som 
selvmotsigende. Om naturlover og bibeltekstforfatningene fantes samtidig ut fra hva en fortolker mener, vil undre bli 
satt inn og forstått i lys av slik sammenheng. Antropologen kan anta at døds-riter forstås som signaler og 
meningsformiding fra levende til andre levende.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Man må reflektere inn i fortolkningen at fortolkningsprosessen i prinsippet er åpen og uendelig. I praksis tar 
prosessen slutt når tiden ikke strekker til, når klubben slås i bordet, når resultatet er tilfredsstillende osv. Resultatet 
kan i prinsippet når som helst utfordres eller gjenopptas. Slike prinsipper bør alltid reflekteres inn i 
fortolkningsresultater. Å med-tenke dette i enhver fortolkningsprosess betyr at vi ikke betrakter noe som endelig dom 
og et siste ord, men som et foreløpig historisk resultat i en pågående fortolkningsprosess.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Vitenskap og rasjonalitet 

 Vitenskapen anses som rasjonell virksomhet basert på sansning, fornuft og logikk. Religion, filosofi, etikk, kunst 
og politikk bedømmes gjerne ut fra irrasjonelle virksomheter tildels basert på tro, følelser, metafysikk, åpenbaringer 
og slikt. Om vitenskapen er rasjonell er det delte meninger om innenfor en flerårig internasjonal debatt om dette. 
Vitenskapens steg på veien frem til et viten-skapelig resultat er ikke alle rasjonelle, for eksempel ved utsagn, 
induksjonsforhold og hypotese-dannelser. Vitenskapens forskere kan handle irrasjonelt på veien, uten at vitenskapen 
blir irrasjonell av den grunn. Vitenskapens rasjonalitet består i at det kan gis rasjonelle begrunnelser når resultatene 
først er funnet. Rasjonelle begrunnelser hviler på logiske begrunnelsesprosedyrer og prosedyrene må forutsetningsvis 



 

91 
 

være logisk gyldige. Studiet av vitenskapens rasjonalitet kan være å undersøke rasjonaliteten i de 
begrunnelsesprosedyrer som induktive, aksiomatisk-deduktive og hypotetisk-deduktive. Siden ser vi på synspunkter 
om irrasjonaliteten rundt vitenskapen. Popper og Kuhn er viktige navn i diskusjonen.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Om vitenskapens rasjonalitet 

Om induktiv begrunnelsesprosedyre. Induksjonsproblemet. 

 Induksjonsproblemet er å slutte fra noen tilfeller av noe til alle tilfeller av det samme. Problemet dukker opp 
både ved utledning av nye hypoteser og og ved begrunnelse av fremsatte hypoteser. Tidligere er det vist at induksjon 
som oppdagelseslogikk anses som umulig. Er det mulig å gi en logisk induktiv begrunnelse for en allerede fremsatt 
hypotese? Dette er spørsmålet om induksjonen som begrunnelseslogikk. Hvis alle undersøkte tilfeller av noe av typen 
A har egenskapen X, så har også alle ikke-undersøkte tilfeller av typen A egenskapen X.  Prinsippets gyldighet avhenger 
av om fortidige kunnskaper eller erfaringer kan brukes til å bevise fremtidige erfaringer. Er dette mulig? 

 David Hume 1711-1776, sier nei. Det er umulig å slutte logisk gyldig fra erfaringer i fortiden til erfaringer om 
noe i fremtiden. Antakelsen av at fremtiden ligner på fortiden er ikke basert på slutninger av noe slag, men er helt og 
holdent basert på vane. Siden vitenskapslover er basert på tidligere erfaringer kan vi hverken bevise at de vil gjelde i 
neste øyeblikk eller bruke dem til å bevise hva som vil skje i neste øyeblikk. At solen står opp er våre erfaringer til nå, 
men selv ved å trekke inn gravitasjonskraften og alle tenkelige universelle lover kan vi ikke bevise at den vil stå opp i 
morgen. Om vi tror på universelle lover er vi som kyllingen som tror at når døren går opp og lyset tennes, da er det 
mat å få. En dag går døren opp, lyset tennes, og halsen blir vridd om. Det var den universelle loven. Vi kan ikke bevise 
at våre mest velprøvde lover vil ende slik. Hume tok opp alle forsøk på å bevise induksjons-prinsippet: De bygger på 
gale premisser eller er sirkelbevis. Ethvert bevis vil nødvendigvis forutsette det som skal bevises, at det er ensartethet 
mellom fortid og fremtid. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Bertrand Russell 1872-1970 innså at hvis Hume hadde rett kunne vi ikke bevise riktigheten av universelle lover 
på grunnlag av enkeltobservasjoner. Dette var for Russell ensbetydende med at vitenskapen var uten rasjonelt 
fundament, med fornuftens sammenbrudd og galskapens frembrudd. Jo oftere vi kan observere noe sammen jo oftere 
er det sannsynlig at de opptrer sammen neste gang, og Russell utformer sannsynlighetsregningen. Et modifisert 
induksjonsprinsipp ser da slik ut: Hvis A svært ofte er iakttatt å være ledsaget eller fulgt av B, og det ikke er kjent noen 
tilfeller dr A ikke er ledsaget eller fulgt av B, da er det sannsynlig at i neste tilfelle der A er observert, er A ledsaget av 
B.  

 Men det lyktes hverken Russell eller andre sofistikerte induksjon-ister å bevise dette prinsippet heller. o Alle 
vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Popper ga derimot opp alt håp. Humes gjendrivelse av induktive slutninger var klar og definitiv. Teorier kan 
aldri logisk gyldig avledes av observasjonsutsagn, og heller ikke rettferdiggjøres rasjonelt av disse. Induktiv logikk er 
umulig både som oppdagelseslogikk og begrunnelses-logikk. Popper finner heller ikke sannsynlighet som løsning på 
problemet. Uansett hvor mange tilfeller vi har observert har dette ingen som helst beviskraft på enda ikke observerte 
tilfeller. Vitenskapens rasjonalitet kan ikke ligge her. Denne oppfatningen deles nå av de aller fleste 
vitenskapsteoretikere. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Om deduktive begrunnelsesprosedyrer 

 Aksiomatisk-deduktiv begrunnelse 

 Når de aksiomatisk-deduktive premisser inneholder universelle lover, og disses premisser ikke kan begrunnes 
rasjonelt, kan heller ikke et vitenskapelig resultat begrunnes rasjonelt ved hjelp av et aksiomatisk-deduktivt 
begrunnelsesmønster. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 
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 Hypotetisk-deduktiv begrunnelse.  

Verifikasjonens rasjonalitet. 

 Den hypotetisk-deduktive bekreftelse av vitenskapelige resultater kan ikke verifiseres eller bevises å være 
sanne, da de som empiriske utsagn ikke kan det, og dermed heller ikke igjennom den hypotetisk-deduktive 
begrunnelse. Dette er induksjonsproblemet i en annen skikkelse. Man er innstilt på at vitenskapens rasjonalitet heller 
ikke kan ligge i verifikasjonen.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Falsifikasjonens rasjonalitet. Poppers syn på vitenskapens rasjonalitet.  

 Den hypotetisk-deduktive gjendrivelse viser at det heller ikke definitivt kan sies at det kan bevises at en 
hypotese er gal. Allikevel finnes det de som mener at vitenskapens rasjonalitet nettopp ligger i muligheten for rasjonell 
gjendrivelse. Vi er berettiget til å slutte fra et mot-tilfelle til den tilsvarende lovs usannhet. Selv ved et stort antall hvite 
svaner er ikke dette bevis på at alle svaner er hvite, og Popper mener at hvis vi lokaliserer et eneste mot-tilfelle, så er 
vi tvunget til å godta at loven ikke er sann. Loven er gal. Logikken tvinger oss til å forkaste den mest vellykkede lov i 
det øyeblikk vi aksepterer ett eneste mot-tilfelle. Popper er ikke naiv.  

 Han vet at ad-hoc-hypoteser er i behold i den forstand at vi i den utviklende forståelse kan tilføre eldre lover 
eventuelle mangelfullheter. At det ikke endelig kan bevises at en lov er gal. Det kan også være viktig å holde fast ved 
en teori om vi ikke har bedre å erstatte den med, samt at avvikene kanskje kan forklares i en utvidende ramme. Det 
dogmatiske spiller en nøkkelrolle da den viser oss hvor kraften i våre teorier ligger. Popper sier til nå bare at et mot-
tilfelle tvinger oss til å forkaste den mest vellykkede lov. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Spørsmålet er da om det finnes rasjonelle kriterier for når vi kan akseptere noe som et mot-tilfelle til 
hypotesen? Eller finnes det rasjonelle kriterier for valg mellom konkurrerende hypoteser? Popper mener at de 
rasjonelle kriterier ligger i drøftelsen, og at han ikke vet om noe som er så rasjonelt som gjennomførte kritiske 
diskusjoner.  

Kritisk rasjonalisme er indikert ved å løse så mange problemer som mulig ved å appellere til fornuften, det vil 
si til den klare tanke og erfaring, fremfor følelser og lidenskap. Det er villigheten til å lytte til argumentasjoner og til å 
lære av erfaringene. Fundamentalt virker det som: Jeg kan ta feil, du kan ha rett, sammen kan vi komme nærmere 
sannheten. Rasjonalistenes holdning er svært lik den vitenskapelige.  

 Troen på at vi må samarbeide når vi søker sannheten, at vi ved hjelp av tidens løp kommer nærmere opp mot 
en objektivitet. Argumentasjon inklusiv kritikk og kunsten å lytte til kritikk er grunnlaget for den rimelige fornuft. 
Rasjonalistenes holdning minner om holdningen som ligger til grunn for sokratisk samtaledialektikk. Han distanserer 
seg riktignok fra den dogmatiske rasjonalisme som sier at alt må begrunnes rasjonelt. Popper godtar at vi må tro mange 
ting.  

 Popper viser i sine eksempler til de kritiske diskusjoner av Keplers, Newtons og Einsteins teorier, der man har 
vist at eksistensen av mot-eksempler til Keplers teori ikke har gjendrevet Newtons teori, og at mot-eksempler til 
Newtons teorier ikke har gjendrevet Einsteins teorier. Ut fra godtagelse av dette kan vi si at Keplers og Newtons teorier 
sikkert er gale, mens Einsteins teori kan sies å være sann. Gjennom slike vellykkede kritiske diskusjoner mener Popper 
at Keplers og Newtons teorier er rasjonelt falsifisert, og relativitetsteorien rasjonalt valgt.  

 Kuhn har rettet kritikk mot Poppers beskrivelse av vitenskapens vekst og utvikling der all kunnskap utvikles 
gjennom korrigeringer av våre feiltagelser, at flere konkurrerende hypoteser er i et utvalg der det bare er å eliminere 
feil. Kuhn godtar ikke Poppers historiografi.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Om vitenskapens irrasjonalitet 
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Thomas Kuhns historiografi 

 Kuhn mener at vitenskapen hverken er preget av de kritiske diskusjoner med sikte på falsifisering eller de 
stadige falsifiseringer som Popper snakker om. Det typiske er at forskere jobber innenfor paradigmer der de ikke er 
kritiske, men har urokkelig tillit til teoriene, selv om observasjonene viser noe annet. Om teorier forlates er dette ikke 
rasjonelle valg, men fordi forskerne av psykologiske og sosiale grunner føler seg tiltrukket av en ny teori.  

Kuhns historiografi. Paradigmer. Normalvitenskap. 

Pre-paradigmatisk og paradigmatisk fase. Paradigme. Normalvitenskap. 

 Preparadigmatisk forskning er i liten grad styrt av allment godtatte spilleregler. Det råder uenighet om 
akseptable problemstillinger, forklaringer, løsninger, målsetninger, begrunnelser, tester, metoder mm. Mange 
konkurrerende skoler og oppfatninger virker uten at noen oppnår gjennom-brudd. I en relativt ustrukturert pre-
paradigmatisk situasjon kan et paradigmeskapende verk dukke opp, slik som Newtons Principia, Aristoteles Fysika, 
Ptolemaios Alma gest. Kuhn nevner noen kjennetegn ved paradigmeskapende verk. Det er først et grunnleggende 
vitenskapelig verk som omfatter en teori og eksempler på utfall av eksperimenter og observasjoner.  

 Det er dessuten et åpent verk som krever alle typer av fortsatt forskning. Det er et verk som aksepteres av 
forskerfellesskapet der ingen lenger forsøker å utfordre det eller skape alternativer til det, men begynner å utfolde 
seg å utvide det på alle måter. Det er kjennetegnet ved å ha mer suksess enn konkurrentene med å løse noen få, akutte 
problemer for forskerfelleskapet.  

 Paradigmeverket akseptert av forskere som innreder sin forskning etter dette, lar seg styre av dette forbildet. 
Verkene tjener en tid implisitt til å definere de å tillate problemer og metoder i forskningen i etterfølgende 
generasjoner av utøvere. Riktigheten av Principia ble ikke betvilt de kommende 200 år. Verket henviste til en mengde 
matematiske og andre problemer som måtte løses. Slik fanger paradigmet forskerne innenfor en bestemt måte å drive 
vitenskaps på. 

 

 Paradigmestyrt vitenskap er det Kuhn kaller normalvitenskap. Puslespill i likhet med sjakk: 1. Man følger visse 
spilleregler ved løsningen 2. man arbeider i sikker forvisset-het om at det finnes en løsning 3. man har som 
hovedformål å vise flinkhet (uten å være interessert i løsningens nytte). Spillereglene får forskeren fra paradigmet. 
Forskerutdannelsen og dens felleskap forsyner han med de spilleregler som det spilles etter i hans tid. Forvissning om 
at det finnes løsning beror på forskerens tillit til teoriens riktighet, samt på at forskeren er innstilt på å ikke komme 
frem til noe ukjent. Å løse et normalvitenskapelig problem er å komme frem til det kjente på en ny måte.  

 Det minner om forskjellige veier på å løse Ruriks Kube der den endelige formen er kjent fra før av. Tilliten til 
paradigmet avslutter forskerens interesse for det ukjente. Kuhn bestrider ikke at vitenskapen har gitt nyttige 
resultater. Tidvis fremmes det storheter som fastslår lenge aksepterte antagelser. Den enkelte innen 
normalvitenskapen gjør nesten aldri slikt. Mange av de største vitenskapelige ånder har viet all sin profesjonelle 
oppmerksomhet til slike puslespill der det å lykkes eller få noe til på en bedre måte er hele målet. De ordner og rensker 
opp innenfor paradigmegrensene. Og dette er i og for seg fasinerende. Normalvitenskap preges av mangel på kritikk 
til sentralteoriene. De søkes fastslått, ikke gjendrevet.  

 Om noe mangler er det ikke en svikt i teorien men en feil ved forskeren, mener han. Om noe går galt innenfor 
paradigmene er det ikke teorien men forskeren som mister prestisje. Kuhn mener nærmest at det er teorien som 
tester forskeren mer enn forskeren tester teorien. Uoverensstemmelser mellom teori og observasjon fører til ad-hoc-
hypoteser, og andre forsøk på å redde teorien. Normalvitenskap kjennetegnes ved opplæring og utdannelse innenfor 
paradigmet på paradigmets premisser. Opposisjon og kritikk blir oversett, undertrykt og avvist. o Alle vilkår bekreftet 
ut fra BD-funksjonen. 

Post-paradigmatisk fase. Krise. Ekstraordinær vitenskap. Revolusjon. 
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 Kuhn mener det er overflod av uoverensstemmelser mellom teori og observasjon uten at teoriene forlates av 
den grunn. Paradigmets teorier kan derimot komme i krise. Det som da må skje er 1. anerkjente forskere mislykkes 
gang på gang i å stadfeste teoriens forutsigelser 2. det synes ikke lenger mulig å produsere pusleoppgaver som kolleger 
verdsetter genialiteten av. 3. en alternativ teori og et nytt paradigme er under utvikling. I denne ekstraordinære fase 
kan tvil rettes mot teorier og ikke bare mot forskeren. I denne fasen kan teorier oppfattes som konkurerende og tester 
som avgjørende, og det kan utvikle seg kritiske diskusjoner av Poppers type.  

 Dette ligner den preparadigmatiske fase der teorier og skoler er uenige om alt, mange forslag uten noe 
gjennombrudd. Så kommer et paradigmeskapende verk som etter år får status som ny normal-vitenskap etter som de 
gamle teorier forlates til fordel for de nye på stadige flere områder. I overgangen mellom et gammelt og et nytt 
paradigme forsvares det gamle av forskere som slett ikke kan overbevises rasjonelt om det gale i det gamle og det 
riktige i det nye. Kuhn er enig med Max Planck ved at ny vitenskapelig erkjennelse ikke kommer frem ved tvingende 
logiske argumenter for motstanderne, men at disse dør. Kuhn mener at paradigme forsvinner fordi det ikke er 
forsvarere tilbake. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Oppsummering om vitenskap og rasjonalitet 

  Popper og Kuhn 

  Lakatos 

  Feyerabend 

  Popper og Kuhn 

 Popper mener at vitenskapens vekst er rasjonell, og at rasjonaliteten er knyttet til falsifiseringen. Forskeren 
formulerer hypoteser, kritiserer dem, utprøver dem, og likeså kolleger som gjerne ser at de finner feil der. Om 
hypoteser er svakere eller feilaktige ved sidestilling av andre hypotesers anvendelighet, blir de eliminert. Eldre teorier 
blir først falsifisert, før en skapes og motstår falsifikasjon. Etter lengre tids forskning vokser et paradigmeskapende 
verk seg frem. Kuhn mener at vitenskapens vekst er irrasjonell og at forskerne ikke er innstilt på å finne nye paradigmer 
eller gjendrive teoriene, eller er glade for å finne feil, da det ikke er noen hjelp å få.  

 Forskerfellesskapet forkaster heller denne forskeren. Forskningen holder seg innenfor en paradigmestyrt 
normalvitenskap inntil det oppstår ekstraordinære krisesituasjoner som brytes av en irrasjonell begrunnet 
paradigmeskifte og overgivelse av gamle teorier. De vitenskapelige revolusjoner brytes av sosiale og psykologisk 
irrasjonelle grunner. Forskerens psykososiale reaksjoner må trekkes inn om vi skal forstå vitenskapelig vekst, valget 
mellom konkurrerende hypoteser med mer. Forskeren vil ikke søke en løsning som motstandere ville bifalle.  

 Poppers reaksjon på Kuhns kritikk blir mye imøtegått. Han sier at han ikke la nok vekk på at normalvitenskap 
fantes, at han burde vært mer var. Kuhn peker på noe av stor viktighet. Men Popper mener fortsatt at det er rasjonell 
verdi som driver vitenskapen i rasjonell kritikk, falsifisering og teorivalg utviklingsmessig fremover. Han fremholder at 
mange i normalvitenskap faktisk ikke drev dette, og at andre drev det ut mot grense-sprengingen.  

 Popper beklaget normalvitenskapens eksistens med at det tydet på dårlig utdannelse. Universitetet burde 
lære opp i kritikk, og institusjonelt sikret. Paradigmerammer kan vi bryte ut av og prinsippet for dette er de kritiske 
diskusjoner og rammer som kan sammenliknes. Vi behøver ikke å utvide vanskeligheter til å bli umuligheter. o Alle 
vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Imre Lakatos  

 Popper og Kuhns diskusjoner gir bølger. Imre Lakatos 1922-1974, mener at Kuhn ikke har forstått Popper og 
gjort han til naiv falsifikasjons-ist. Han synes Popper er raffinert og at han er et stort fremskritt for vitenskapens 
rasjonalitetsdiskusjon. Vitenskapens rasjonalitet arbeider mye tregere enn antatt, selv da med mange feil. Poppers 
rasjonalitet krever en form for beslutning med hensyn til teorivalg og gjendrivelse, og her ligger det fremdeles 
problemer. Lakatos betrakter vitenskapen som et gjensidig betinget hele.  
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 Falsifikasjonen retter seg i dette holistiske syn ikke mot enkeltteorier, men mot teorihoper, 
forskningsprogrammer. Disse programmer utgjør en hard kjerne med et beskyttende belte. Falsifikasjon preller av mot 
ad-hoc-hypoteser og hjelpehypoteser samt annet som er i det beskyttende belte. Det finnes ikke noe eksperiment 
cruises, det vil si fremsatte forslag til å bryte ned det gamle system øyeblikkelig. Først når eksperimentet seirer blir 
den innført og innvevd.  

 Alt preller av mot det nye system inntil et nytt program kan vise styrke ovenfor den sentrale og harde kjerne. 
Rasjonelle grunner for å bryte denne kjernen er at nytt program kan forklare det gamle og erstatte dette i ytterlig 
demonstrasjon av heuristisk verdi. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Paul K Feyerabend 

 Paul K Feyerabend 1924-? mener at vitenskapen er irrasjonell, og har stor innsikt i denne. Det finnes ingen 
metode som er spesiell for vitenskapen eller skiller vitenskapen fra ikke-vitenskap. Det er et anarki gjennom det hele. 
Dette burde alle skjønne. At det er de irrasjonelle verdier og metodefremvisninger som er banebrytere viser han ved 
å henvise for eksempel til Galileis utradisjonelle undersøkelser og krysninger av de tradisjonelle spor. Feyerabend sier 
at Alt er tillat uten at han kaller det en overbevisning, men som en spøk der han varsler om hva rasjonalistene har i 
vente, og at en slik uttalelse er tom, latterlig og ubrukelig, men i alle fall et prinsipp. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-
funksjonen. 

 Kuhns uttalelser har styrket klassifikasjonen av vestens moderne vitenskap som en vesterlandsk form for magi, 
kan filosofer og sosiologer si. Det er ikke som tidligere da spørsmålet om magi var vitenskapelig ble besvart med et 
nei. Uansett er parallellene interessante. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Om sannhet og usannhet. 

 Vitenskapen søker vel også kanskje sannheten, og vil eliminere det som er usant. I diskusjonen om hva sannhet 
er i vitenskap er meningene delte, både om hva det er og hva det består i. Det er tilsvarende problemer å definere hva 
de egentlig leter etter, eller om noe de har oppdaget virkelig er en sannhet.  

Sannhet som en form for overensstemmelse 

Korrespondanseteorien og koherensteorien for sannhet 

Mange gjennom tidene oppfatter sannheten slik: Sannhet er overenstemmelse mellom intellektet og tingen. Dette 
kan tolkes slik: Sannhet er en form for overensstemmelse mellom på den ene siden en mental størrelse (forestilling, 
tanke, påstand, teori, dom etc.) og på den andre siden visse saksforhold (ting, fakta, kjensgjerninger).  

 Korrespondanseteorien for sannhet griper tak i dette. Om vi sier at det ligger en bok på bordet, og det også 
ligger en bok på bordet, er det overenstemmelse. Om boken ikke ligger på bordet er påstanden usann. Teorien føres 
tilbake til Aristoteles uttalelse: Det er sant som sier om det som er at det er, og det som ikke er at det ikke er. Denne 
stemmer godt overens med det vi oppfatter til daglig og fremstillinger gitt i den hypotetisk-deduktive prøving av 
hypotesens riktighet. Det som er problemet er at teorien forutsetter et intellekt på den ene siden og visse saksforhold 
på den andre, og muligheten til å fastslå overenstemmelse mellom det ene og det andre ved en form for mental 
sammenlikning. Vi klarer vanskelig å stille oss utenfor intellektet for å se om intellektet og virkelig-heten virkelig 
tilsvarer hverandre, at intellektet oppfatter virkeligheten riktig.  

 Denne innvending gjør det umulig å nytte korrespondanseteorien til gyldige sannhetskriterier. Bertrand 
Russell forsøker å redde den ved å si "at vi må falle tilbake på samsvar med fakta", "dette er sannhetens natur". Vi må 
da definere fakta, gjøre rede for hva det egentlig er, dette samsvaret som må bestå mellom tro (antakelse), og faktum 
for at troen skal være sann. Ludwig Wittgenstein 1889-1951, har også levert viktige bidrag i avklaring om forholdet 
mellom påstand og saksforhold, og hva det vil si at en påstand samsvarer, avbilder et saksforhold. Alfred Tarski har 
vist hvordan det er mulig å gi sannhetsdefinisjon ved hjelp av formaliserte kunstspråk.  
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 Definisjonen gjør krav på å ha løst problemene som er knyttet til korrespondanseteorien for sannhet. Hans 
løsning har fått tilslutning blant annet fra Popper, men har også blitt kritisert. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-
funksjonen. 

Koherensteorien for sannhet 

 Denne sannhetsteori unngår noen av problemstillingene som til nå er nevnt. I koherens-teorien for sannhet 
knyttes den til forenlighet, sammenheng, innpasning med et helhetlig system av oppfatninger. Dette syn på sannhet 
kommer til utrykk hos Gottfried Wilhelm Leibniz 1646-1716 og Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770- 1831. 
Sammenhengen kan være et hypotetisk-deduktivt system. Enhver påstand hypotese, empirisk lov, teori er da sann i 
samme forstand som den er logisk forenlig med systemets øvrige påstander. Koherensteorien for sannhet knytter 
dermed hen til holisme. Altså her som at alle vitenskapelige påstander alltid utgjør et sammenhengende system av 
deler som gjensidig betinger og begrunner hverandre. Koherensteorien passer bra som et sannhetskriterium for 
indirekte prøvbare hypoteser, for teoretiske lover og liknende.  

 Det er samsvarende med koherensteorien og si at en teoretisk lov er sann om den er logisk forbundet til sanne 
empiriske lover. Ingen legemer beveges hurtigere enn lyset er en slik sannhet da den knyttes til empiriske lover enn 
dog ikke strengt. Her har det vært brudd i loven. Soloverflaten holder 6000 K stemmer med observasjoner og lover for 
oppførsel i gasser, absorbsjons-evne for stråling mm. Men Koherensteorien har også vært strengt kritisert. Det har 
ikke lykkes å redegjøre for begrepet sammenheng, og at det ikke har lykkes å vise at det er bare ett sammenhengende 
hele av oppfatninger. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Sannhet som utrykk for hensiktsmessighet 

Pragmatiske sannhetsteorier. Konsensus-teori for sannhet.  

 Fra pragmatisk vinkel består en oppfatnings sannhet i dens nytte, hensiktsmessighet. Eventuelle 
overenstemmelser består da mellom intellekt og praksis. Pragmatiske sannhetsteorier mener at våre oppfatninger 
bare kan settes på prøve gjennom praksis. Om flere saksforhold, teorier og oppfatninger fører til samme praksis, har 
vi ingen muligheter til skille dem fra hverandre når det gjelder sannhetsverdi eller betydning.  

Et primitivt menneskes oppfatning av helbredende urter har samme verdi som en moderne leges kunst om 
resultatet fører til samme hendelse i den ytre verden. At det er til nytte er sannheten. Om å pusse tenner en gang om 
dagen er nyttig, så er den sann.  

 Hvis en høyst metafysisk antagelse som at Gud eksisterer er nyttig, så er den sann. Om et visst sannhetsbegrep 
er nyttig så er den sant. Korrespondanseteorien for sannhet har vært nyttig mener pragmatikerne, men vi vet nå bedre, 
og skifter ut denne med den pragmatiske sannhetsoppfatning. Utviklere og tilhengere av konsensus-teorien for 
sannhet har vært, Francis Bacon 1561-1626, Charles Sanders Peirce 1839-1914, Ernst Mach 1838-1916, William James 
1842-1910, John Dewey 1859-1952, Friedrich Wilhelm Nietsche 1844-1900. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-
funksjonen. 

 

Peirce. Habermas 

Konsensusteori for sannhet 

 Peirce mener at det finnes et sant svar på ethvert spørsmål, en endelig konklusjon som ethvert menneske 
mening trekkes mot. Ulike forskere kan starte med de mest motsatte oppfatninger, men undersøkelsesprosessen fører 
dem etterhvert av utenforliggende krefter frem til samme resultat.  

Den mening som er skjebnebestemt til å bli godtatt i siste omgang av alle forskere er hva vi forstår med sannheten. I 
det lange løp strekker dette seg mot noe som er helt uavhengig av hva du, jeg, alle mennesker tenker. Dette er utrykk 
for en konsensusteori for sannhet. Tvil og tro er ledd i prosessen, og tvilen er det vi ønsker å komme bort fra og inn en 
fastest mulig tro.  
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 Vi kan alltids gjøre en gal tro så fast som mulig gjennom stahetsmetoden, autoritetsmetoden og apriori-
metoden. Vi må heller tro på slikt som leder våre handlinger dit vi ønsker eller tilfredsstilles. Å fastlegge en riktig tro 
gjøres igjennom vitenskapen mener han. Den vitenskapelige metode er egnet til å gi oss de rette trosoppfatninger og 
til å fastlegge dem.  

 Et fast urokkelig ytre fundament må være slik at alle mennesker en dag må tro på dette, at det påvirker alle, 
at alle når en endelig konklusjon om undersøkelsen varer lenge nok. Slik er vitenskapens metode. Peirce mener at vi 
må ledes av noe uavhengig av hva den enkelte måtte ønske å tro. Ønsker, moral og praktiske hensyn skal ikke blandes 
inn i vitenskapens undersøkelse slik vulgærpragmatikerne gjør. De blander sammen sannhet og det som det er 
fordelaktig å tro, en brodd mot intellektualisme og rasjonalitet. De blander sammen det som er praktisk og nyttig med 
det som er riktig tenkning og forskning. Peirce kaller sin egen variant av nyttesannhet for Pragmatisme.  

 Sentralt her er at han identifiserer vårt begrep om et visst objekt med summen av de vaner vi forbinder med 
objektet. Peirce mener at det rasjonelle innhold i våre ord og utrykk består i dets tenkelige innebyrd med livsførselen. 
Kan vi definere nøyaktig alle tenkelige eksperimentelle fenomener som bekreftelser eller benektelser et begrep 
impliserer, vil vi ha en fullstendig definisjon av begrepet, og der ligger absolutt ikke noe mer i det. Peirce mener sitt 
syn er fordelaktig fordi det lettere kan forbindes til kritiske bevis for sannhet. Habermas gjør gjeldende en 
konsensusteori for sannheten, men han knytter teorien til forestillingen om den ideelle, tvangs-frie talesituasjon. o 
Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Mach 

 Machs syn på sannhet bygger på oppfatningen om at den forståtte verden oppstår når vi tankemessig søker å 
gjengi verden og orientere oss i den. Vi binder kaotiske fornemmelser sammen til relativt faste mønstre og kaller 
resultatet en bestemt ting, en årsaks-forbindelse osv. Dette finnes ikke i verden utenom i forestillingene. Måten 
fornemmelsesmassen organiseres er bestemt av våre sjelelige egenskaper som har vokst frem i vår artshistorie slik 
legemlige egenskaper har det slik Darwin beskriver dette. Vår evne til å forstå verden som årsaks-forbindelser har 
utviklet seg fordi det er hensiktsmessig egenskap. Her kan alle som mener at de innerste egenskaper for våre meninger 
er sprunget ut av måten dyret inne i oss er organisert på, tilslutte seg.  

 Forståelsesformen som en egenskap ved dyret i oss. Fastholdelsen av verden gjennom hukommelse. språk, 
assosiasjoner, teorier er utrykk for hensiktsmessigheter. Innholdet i vår erkjennelse er bestemt av hensiktsmessighet. 
Tankeevne og hukommelses-kapasitet er begrenset i forhold til mulig kunnskap, og dette fører til en streben mot 
tankeøkonomi. Vi avbilder bare fakta som er betydningsfulle for oss, ved sansning eller forestillinger. Gjengivelsen er 
alltid en abstraksjon. Utvikling av vitenskapelige begreper, teorier, lover, deduktive systemer, matematikk, er en 
ustoppelig streben mot tankeøkonomi. Vitenskapens mål og mening er å få til en slik tanke-økonomi, der mest mulig 
forklares ved hjelp av minst mulig. Livet kort, hukommelsen lav, og kun den høyeste grad av tankeøkonomi kan gi 
betydningsfull viten.  

 Vitenskapen er et minimaliseringsproblem. Mach avviser teorier, hypoteser, lover og forestillinger som 
hverken kan bekreftes eller avkreftes. Sannhet som overenstemmelse mellom intellekt og saksforhold er nettopp slikt 
metafysisk begrep som ikke kan fastslåes. Dette er tanke uøkonomisk, må avfeies til fordel for tankeøkonomi. Det 
samme gjelder diskusjoner for og imot et slikt sannhetsbegrep, da vitenskapelige behov faller sammen med resten av 
artens behov, hensikter, overlevelse og formål, som en tankeøkonomisk situasjon. Diskusjoner om dette, kan gjøre 
observasjoner, teorier og praksis mer hensiktsmessig. 

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Nietsche 

 Nietsche er også influert av Darwin, men mener at hver minste organisme og til mennesket kun streber etter 
å utbre seg, bli mer, vokse, gripe om seg, legge under seg så mye av sine omgivelser som det med sine krefter er i 
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stand til. Alt er vilje til makt. Absolutt alle menneskelige ytringsformer, viten, erkjennelse, tro, spising, hat, kjærlighet 
avling, avkom, produksjon kommer ut fra denne egenskap. Både å kalle noe sant og kalle noe galt er utrykk for 
maktvilje. Sannhet og gal-het er noe vi legger inn i verden som et ledd i vår vilje til makt over omgivelsene. Sannhetens 
kriterium ligger i høyningen av maktfølelsen.  

 At en påstand er falsk er for oss ingen innvending mot påstanden. Det er heller graden spørsmålet har av 
artsbevaring, artstukting, livs-fremmelse som er avgjørende. Vi er tilbøyelige til å godta at de falskeste påstander slik 
som de syntetiske påstander apriori er sanne om dette fremmer vårt vesen, at de er unnværlige for oss og at arten går 
under om vi ikke følger dette, slik som de fastlagte størrelser som er lik seg selv, at uten visse menneskers forfalskning 
av verden ville vi dø.  

Viljen til makt kommer til utrykk ved at vi vil at noe skal være likt. Dette er sannhetens vesen. Viljen til likhet er viljen 
til makt. Troen på at noe er sånn eller sånn. Dommens vesen. At det er villet, det skal så mye som mulig være likt. 
Ånden vil likhet, underordne sanseinntrykk en for-hånde-værende orden, slik kroppen assimilerer det uorganiske. o 
Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Sannhet som en egenskap ved forståelsen 

 I visse sannhetsteorier rettes oppmerksomheten mot selve vår forståelsesmåtes karakter, og at måten 
forståelsen avdekker væren er det som karakteriseres som sann eller gal. Hegel 1770-1831, Marx 1818-1883 og Martin 
Heidegger 1889-1976 kan sies å ha slik sannhetsoppfatning. 

Hegel. 

 Vår forståelse har alltid en viss skikkelse som beveger seg innenfor en forståelseshorisont, og jo større denne 
forståelseshorisont er, jo sannere er forståelsen. Her sier Hegel at: Sannheten er helheten. Han mener at vi har 
kunnskap om de foregående skikkelser, og derfor er forståelsen i enhver skikkelse sannere enn i de foregående. 
Bevissthetens utvikling er en utvikling mot en sannere og sannere forståelse.  

 

Den som har overskredet barndommens rike griper virkeligheten snarere enn barnet gjør, den som overskrider 
det tradisjonelle kvinnesyn overskrider noen av de tradisjonelle kvinnesyns illusjoner om kvinnen. Hegels 
sannhetsbegrep har noe med selve måten å forstå på, noe som igjen har noe med helheten å gjøre. Sannhetskriteriet 
er noe som er inne i utviklingsforløpet og gjelder forståelsens skikkelse og ikke selve påstandens sannhetsverdi.  

 En samling sanne påstander kan godt settes sammen til en falsk forståelse, eller være en falsk forståelse. En 
sann fysisk teori kan være utrykk for en falsk naturforståelse.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Sannhet og herredømme 

Herre-trell-dialektikken 

 Utviklingen av bevisstheten går igjennom et stadium som Hegel kaller herre-trell-forholdet.  

Dette gjelder både for det individuelle og overindividuelle plan. Det individuelle plan kan illustreres ved en 
forståelseskamp mellom kvinne og mann som søker annerkjennelse av hverandre. Han kan få annerkjennelse hos 
henne for at han er herre. Hans egen og hennes forståelse. og av forholdet mellom dem er at han er herre, den 
herskende skikkelse. Hun kan bare få annerkjennelse hos ham underkaste seg hans forståelse, det vil si forstå han som 
herre. Hun reproduserer nå hans virkelighetsoppfatning. Hun opplever sin verden gjennom og føler og gjør dette også 
når han er fraværende. Slike herre-trell forhold kan ses ved feudalherre og vasall, herre og tjener, godseier og 
husmann, foreldre og barn, lærer og elev, i kameratflokker, foreninger, politikk og i livssyn, i de karismatiske forhold. 
I de overindividuelle forhold gjenspeiler det samme seg, de herskende og de undertrykte, lovgivningen og lov-tagere, 
administrasjon og hverdagssamfunn, det politiske system og samfunnsordningens medlemmer.  
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 Dette henger sammen slik at under-sotten alltid forstår seg slik som herreveldet forstår dem, at en tilkjenner 
seg den form noen forstår seg i. Om herre-trell forholdet får utvikle seg fritt er det trellen som peker mot en 
overskridelse og opphevelse av falskere bevissthetsskikkelse som forholdet representerer. Herskerne aksepterer heller 
ikke annerkjennelsen fra de som er mindre-verdige i lengden, men har tildels gjort seg avhengig av denne uholdbare 
erkjennelse. Trellen står nærmere naturen og bemektiger seg gradvis sine livsvilkår, og innser til slutt sin 
selvstendighet.  Dermed overskrides og oppheves forholdet. Mange vil peke på kvinnefrigjøring i dag som noe i den 
retning. Det samme gjelder for hvordan overindividuelle systemer utvikler seg, hvordan politiske og tekniske barrierer 
overskrides, hvordan historiske og kulturelle epoker overskrider seg selv.  

 Da det er trellens bevissthet som er den overskridende peker dette mot den sannere forståelse. 
Overskridelsens bevissthet vil romme noe om den herskendes mer begrensede forståelse. Slik erkjenner også kvinnen 
mannens mange illusjoner om seg selv. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Marx. Sannhet og klasseinteresser. Ideologi. 

 Marx ser herre-trell-forholdet i forbindelse med klasseforholdene i samfunnet, ofte representert ved 
herskerklasse, middelklasse og arbeidsklasse. I utfoldelsen av klasseherredømmer utvikles herredømmebestemte 
bevissthetsformer som overtas av de undertrykte. Herskeklassen driver frem en herrebevissthet som de vil ha 
legitimert ovenfor de undertrykte, altså godkjenning.  Klassen fremstiller herredømmet som gudegitt, naturgitt, u-
unngåelig osv. som om sine særinteresser er allmenninteresser mm. Her tildekkes herredømmets faktiske 
forutsetninger. Resultatet blir det Marx kaller en ideologi, en falsk forståelsesform. Dette er til for å opprette 
herredømme og en forståelse de undertrykte anerkjenner. I hver epoke er den herskende klasses tanker de herskende 
tanker, og den klasse som er samfunnets herskende materielle makt og dets herskende åndelige makt. De som har 
midler til den materielle produksjon har midlende til den åndelige produksjon. Slik har herskerklassen styringen over 
de undertryktes materielle og åndelige verdier. De herskende tanker er bare idemessige utrykk for de materielle 
forhold omformet i tanker. Herskerklassen utgjør produksjonsreguleringen og tidens tanker.  

 

 I modne herredømmer kommer ideologien som herskning frem i epokens religion, filosofi, kunst, vitenskap, 
politikk og andre virkelighetsbeskrivelser. Her utfoldes epokens falske hersker-bevissthet, den herskende klasses 
tilslørende illusjoner om seg selv. I den historiske utvikling nåes det punkt der arbeidsdeling er drevet så langt at 
harskningene må fordele seg i henholdsvis materielt herredømme og en annen med utvikling av ideologisk 
herredømme.  

 Han kritiserer Aristoteles medtilbøyelighet ovenfor slavehold og kvinneundertrykkelse, såpass at 
herskerklassen føler seg hjemme mens kvinner og slaver anerkjenner dem for å overleve. I mange hundre år utgjorde 
adel og geistlige de herskende klasser i Europa, der geistligheten var klassens utformende ideologi og overførte dette 
syn til de undertrykte. Marx mener videre at økonomer, filosofer, jurister og politikere er særlige viktige produsenter 
av den borgerlige ideologi. Marx mener at Adam Smith, David Ricardo og John Stuart Mill legitimerte dette på hans 
tid. I vår tid er etter manges mening vitenskapen en slik viktig leverandør av ideologier fra herskeklassens til de 
undertrykte.  

 Ideologier legitimerer og tilslører faktiske forhold om herredømmet og gir usann forståelse. De som kjemper 
seg fri fra herredømmet utvikler mer sann forståelse. Den overskridende klasse avdekker samtidig den herskende 
klasses skjulte verdier. Borgerskapet på 1700 tallet bekjempet de feudale forhold og avdekket meget av de skjulte 
forhold. Borgerskapet legger ut en egen tildekkende ideologi. Det er arbeiderklassens historiske oppgave å erstatte 
denne med en sannere forståelse. Det utvikles ideologiske forståelsesformer i alle typer av herredømmer, og det Marx 
nærmest mener er at sann forståelse av mennesket forutsetter herredømmefrie forhold.  

 Marx mener at de sannere forståelsesformer utvikles gjennom politiske frigjøringsprosesser. Det er vanskelig 
å sette grenser for sannheten innenfor denne forståelsesramme, og enda vanskeligere å bevise at det er sant. En 
revolusjon vil alltid ha en gruppe av undertrykte som selv fortsatt mener den nuværende form er den sanne, om det 
så er tillært. Det er dermed mange problemer med forståelsen av sannhet. Psykoanalysen inneholder lignende 
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problemstillinger, da det er snakk om hvilke mer sanne verdier som egentlig kommer til utrykk. o Alle vilkår bekreftet 
ut fra BD-funksjonen. 

Heidegger. Sannhet og avdekning av væren.  

 I Heideggers definisjoner kan forståelsen være avdekkende sann, eller tildekkende usann, alt etter hvilken 
væremåte den kommer til syne i. Altså i hvilken væremåte er den avdekkende sann eller tildekkende usann? Heidegger 
benytter begrep som væremåtene uegentlig og egentlig. Heidegger tenker mer på egen-t-lighet, som lik-seg-selv-het, 
og u-egen-t-lighet, som ikke-lik-seg-selv-het. Egentlighet er en væremåte der mennesket er i en overenstemmelse med 
sitt vesen, er seg selv. Uegentlighet er når mennesket ikke har det slik, eller er slik. Egentligheten er den væremåte der 
forståelsen er avdekkende sann. Her oppdages, avdekkes og frilegges væren. En egentlig væremåte har et helhetlig 
preg i sin forståelse og med-forstår sin egen konstituering av sin livsverden, sitt eget ansvar, moral, verdier, handlinger 
osv. Livet som helhet er nærværende. Vi forstår oss som frie og dermed bærer kilder til vår skjebne.  

 Uegentligheten er der væremåten ikke har en overstemmende forståelse med seg selv, eller er seg selv. Vår 
væren tildekkes av annet. Forståelsen fremstiller verden som hva man tenker, sier, tror, mener, synes, der 
uegentligheten har tilfalt brukstingene, der alle følger vaner, der alle tenker slik de andre gjør, der man trekker seg 
tilbake slik alle andre trekker seg tilbake, forholder seg slik all forholder seg osv. Det har blitt Das Mans 
verdensherredømme. I poesien finner vi igjen noe av den styrke og avdekning som kraften har mistet i snakket, praten. 
Kunsten kan vise helheten i menneskeskjebner. Et maleri kan antyde hva et menneske må ha gjennomgått, gjort, 
nettopp gjør, i en meningsfull sammenheng, der avdekning kan være større enn man villig ville gi til syne ellers.  

 De kan vise til mennesket i sin helhet. Gjennom historie kan vi forstå oss igjennom misforståtte faser som vi 
avdekker for igjen på nytt komme til en sannere forståelse av den situasjon vi befinner oss i. Historien kan også sette 
oss i stand til å forstå andre muligheter enn vår egen. Heidegger mener at historiens sentrale områder er å vise 
muligheter. Gjennom dette blir menneskets muligheter oppdaget.  

Det er ikke samlingen av interessefelt eller kommafeil som da er kjernestoffet, men å komme til helhet, mening 
og forståelse. Dette skjer igjennom de humanistiske vitenskaper, muligheten som ikke er grepet, og der menneskets 
værensnød kommer til utrykk. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Vitenskap og samfunn, verdier og normer 

 Normer og verdier utelukkes fra de vitenskapelige tekster, men etiske problemer er viktige likevel. Vi kan tenke 
på tyske legers medvirkning under andre verdenskrigs grusomheter, men vitenskapen har sine hender urene idag også 
innenfor atomvåpen, kjemiske våpen, biologiske våpen, konvensjonelle våpen, tortur, psykologisk krigføring, annen 
medvirkning, samt politisk misbruk i økonomi, juss og økologi. Staten kan legge prosjekter inn i hvilken som helst del 
av universitetsmiljøer og dets ledelse slik at dette tilsier at de manipuleres eller styres av politiske betenkelige 
handlingsmønstre. Næring, utdannelse og samfunnets teknologiske side knytter politikk, utdannelse og hverdag 
sammen på usynlige måter. Forskeren har ofte liten anledning til å bevisstgjøre seg alt dette, men bør være var for 
bevegelsene, om det er etiske verdier som skal bevares. Institusjoner for etisk refleksjon opprettes.  

 Det å bedømme den vitenskapelige praksis etisk og politisk er ikke lett, men det blir satt opp modeller for hvor 
man bør se. Handling og praksis som er bevegelsen er slik som studier, forskning, eksperimenter, undervisning, 
observasjon, tester, lab-arbeid mm. Rundt dette sies det å være en intensjons-del og en konsekvensdel. 
Sinnelagsetikeren retter oppmerksomheten mot intensjonsdelen slik som Kant, og ser på sinnelag, motiver, hensikter, 
begrunnelser, viljer og plikter. Konsekvensetikere blant andre Bentham, Marx, Weber og Sartre ser på 
konsekvensdelen som er faktorer som sosiale, økonomiske, politiske, militære, industrielle osv., for å tenke over 
avgjørende tiltak etisk.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Kritikk av det klassiske vitenskapsideal  
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 At vitenskapen er verdifri og objektiv, samt at etikk, vitenskap og politikk må, bør og kan holdes adskilt blir 
kritisert. Sosiologen Max Weber 1864-1920 sier viktige ting om vitenskap, objektivitet og verdier. Jürgen Habermas 
uttaler seg om kritiske teori. 

Weber om vitenskapelig objektivitet, og om verdiers rolle i vitenskap.  

 Weber peker på at våre idealbegrep er tankeeksempler, skoleeksempler, som fremsetter ekstreme 
grenseverdier som mulig ikke finnes. For eksempel absolutt vakuum, absolutt nullpunkt, friksjonsløs prosess, det 
demokratiske samfunn, noe vi ikke finner 100% gjennomført. Han er forøvrig vitenskapsteoretiker av omfang og har 
gitt bidrag til sosiologiens verdier. Et vesentlig punkt hos Weber er at han mener at vi alltid foretar et valg, eller at det 
settes i gang utvalgs-prosesser. Disse utvalg står i teorien, kanskje også i praksis, ovenfor et uendelig antall muligheter 
som det kan velges i. Hvordan alle forholdene rundt utvalgsprosesser, og visse vesentlige betingelser for at utvalg skal 
skje, blir kanskje ikke nevnt.  

 Men han peker i alle fall på at vi må foreta utvelgelse, få et utvalg ut av det som det kan velges i. At vi i 
utvalgsprosessen velger noe som vi finner relevant til ev. formål, og at vi forkaster andre valgmuligheter. Slike utvalg 
blir gjort i observasjoner, beslutninger, formuleringer av problemstillinger, vil gjøre en bestent undersøkelse. Weber 
mener at utvalget ikke trenger seg på oss, men at utvalget som til enhver tid foregår former seg ut fra våre personlige, 
subjektive synspunkter og verdioppfatninger. Weber liksom fastslår dette.  

 At akkurat et bestemt studie blir foretrukket, er et utvalg som blir valgt ut blant det foreliggende, ut fra 
meninger som foreligger, men kan virke helt fra bakgrunnen, at det virker helt ubevisst for studenten selv. Hvorfor 
valgte jeg dette? Den avgjørende prosess kan være skjult. Utvalget blir gjort i kraft av verdier som en ubevisst går til 
stoffet med. 

 

 

 Våre personlige subjektive synspunkter og verdioppfatninger danner forutsetningene for vår vitenskapelige 
virksomhet. Uten slike subjektive synspunkter og verdioppfatninger ville ingen erkjennelses-prosess komme i stand. 
Uten dette ville forskerens prinsipper og meningsfulle erkjennelse være borte. Verdioppfatningene bestemmer 
observasjonsmetoder, eksperimenter som foretrekkes, modellvalg og problemrelevans, og et andre verdioppfatninger 
fører i tilfeller til andre forsknings-prosesser. Hvem midler eller målemetoder vi skal bruke kan vi finne velegnet, men 
vi kan ikke på en vitenskapelig måte velge ut det vi ikke enda har bevist.  

 Det er slik at vi vitenskapelig ikke kan velge hvem mål som bør søkes, hvilke verdier vi bør hylle, hvilke 
handlinger vi bør foreta. Dette må i siste instans hentes fra forskeren selv som et handlende menneske. Vitenskapen 
kan hjelpe det handlende mennesket å bli bevisst at alle handlinger og unnlatelser gjennom sine konsekvenser betyr 
å ta parti for bestemte verdi-oppfatninger, noe som da betyr at vi ofte tar parti mot andre verdioppfatninger.  

 Ut fra personlig livssyn og samvittighet foretas en avveining mellom verdier. Disse uvitenskapelige grunner for 
vitenskap hviler på verdi-grunnleggende faktorer, mener Weber. Dette er de transcendentale, utenforliggende 
forutsetninger for vitenskapelig praksis. Hva virkelighetens mangfold betyr, avkreves i hver kultur, og finner ikke støtte 
i en vitenskapelig lov. Det avgjøres i lys av de verdioppfatninger vi har av kulturen. Vi er kulturmennesker med evnen 
til å ta bevisst stilling til verden og gi den mening.  

 Weber sier at hva som er sak og hva som vurdering i praksis er en vurderingssak. Våre verdier bør hverken 
overses eller forties. Bevisstgjøringen av dette gir innsikt om hvilke verdier vi driver vitenskap etter. Tilkjennegivelse 
kan gi diskusjoner som klargjør forhold til vitenskapen og forskningen, og til hvorfor. Vitenskapsfolk kan gi 
verdigrunnlag til kjenne, men under to vilkår: Alltid være seg selv og andre årvåkent bevisst om hvilke måle-stokker 
virkeligheten måles med, og hvilke verdidommer det måles ut fra. Det vanlige er å unnvike idealkonflikter og ville tilby 
noe til enhver ved omforming av verdibilder.  
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 Skill mellom forskerens tale i deg og menneskes viljesliv i deg, når det er følelser eller fornuft som taler. Skill 
skarpt mellom sak og vurdering, og bevisstgjør deg ditt verdigrunnlag. Gjennomfør det vitenskapelige og metodiske 
på en korrekt måte slik at enhver kompetent person kan skille saken fra vår vurdering. Webers normer for 
verdiforbehold gis i noen viktige setninger, om ikke å sammenblande sak og vurdering, ikke bedrive politisk virksomhet 
i forelesningen, allikevel tilkjenne gi sitt syn da det er relevant for innsynet i måten vi unnlater eller gjør vår vurdering 
av vitenskap, avklarende diskusjoner. Det å ikke ta standpunkt, middelveien, er ikke et hår bedre enn den ytterste 
høyre eller venstrefløy mm. Kritisk stilling til samfunns-strømmen og om nødvendig gå imot den. Maskerte nøytrale 
verdier er slik du fordekker i "utviklingstendenser", "tilpasning", "fremskritt", og i dag "funksjon", "likevekt", "velferd", 
"økonomisk vekst" ol.  

 Weber mener ikke at dette er allmenngyldige regler, men en orientering mot rettskaffenhet. En må mer enn 
gjerne, ta stilling til samfunnslivet. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Frankfurter-skolens "kritiske teori".  

Litt om Frankfurter-skolen 

 Frankfurterskolen utgjøres av en krets samfunnsvitere og vitenskapsteoretiske knyttet til institutt for 
sosialforskning opprettet i Frankfurt am Main 1930. Dramatiske forhold i Tyskland ga bakgrunn for debatter om 
vitenskapens politiske og samfunnsmessige rolle. Der kritiserte de samfunns-vitenskapenes underkastelse av det 
klassiske mekaniske vitenskapsideal. Teoretisk sett bygde det på udogmatisk marxisme, og nazistene stengte 
instituttet.  

 

 

 Det ble flyttet til Sveits, Frankrike, USA og tilbake til Tyskland. Fremtredende forskere i oppstarten er Max 
Horkheimer 1895-1973, Theodor W Adorno 1903-1969, Herbert Marcuse 1898-1979. Disse forskerne var aktive i 60-
åra, og var ideene hadde betydning for studentopprøret i 60-åra. Men da har samtidig en annen sentral skikkelse 
fremstått. Dette er Jürgen Habermas 1929-?, som ga egen utforming av teorien i 60-åra.  

Jürgen Habermas om menneskets tre virksomhets-sfærer, og erkjennelses-ledende interesser 

 Jürgen Habermas mener menneskets tre virksomhetssfærer, og erkjennelses-ledende interesser er: Arbeid, 
samhandling og frigjøring. Til disse svarer tre fundamentale erkjennelsesledende interesser: En teknisk, en praktisk og 
en frigjørende. Disse tre virksomheter med tilhørende erkjennelsesinteresser konstituerer tre erkjennelsesmåter: En 
teknisk mål-rasjonell, en historisk-hermeneutisk og en kritisk-frigjørende.  

 Jürgen Habermas innordner kjente metoder etter en egen modell eller oversikt. Er dette måter vi allerede 
handler på, måter vi allerede tenker på, eller er det noe nytt? Oppsettet hans er i alle fall klargjørende om hvordan vi 
kan tenke oss at vi kan samordne noe. Jeg vil ta en kort vurdering av dette til slutt. Dette kan bli litt forkortet da hvert 
av disse fenomener i utgangspunktet er kjent.  

Arbeid. Teknisk erkjennelsesinteresse. Hypotetisk-deduktiv, nomotetisk vitenskap. Frigjøring fra naturens tvang.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Mennesket er ikke et beitende, men produserende dyr, og overlever bare om de produserer sitt materielle 
livsgrunnlag. Menneskehistorien har denne produksjonsinteresse, og det er derfor en av de erkjennelsesledende 
interesser. Produksjonen av materielt livsgrunnlag er mål-rasjonelt arbeid som nåes ved å ha visse mål som vil nåes 
ved hjelp av visse midler. Dette er en mål-middel-virksomhet. Virksomheten konstituerer den tekniske erkjennelse. 
Strukturen i virksomheten former strukturen i erkjennelsen til å bli målrasjonell. Teknisk målrasjonell erkjennelse 
utrykkes sterkest gjennom de fysiske mål, enheter og lover i de hypotetisk-deduktive, nomotetiske vitenskaper. Disse 
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lover skal bistå vår målrasjonalitet for å unngå eller oppnå virkninger. Hypotesene henviser til empiriske størrelser i 
samvariasjon. Variasjonene kan gjelde alle former for intersubjektivitet.  

 Universelle lover kan tjene som forklaring av gitte individuelle utgangsbetingelser. De samme teoretiske 
setninger som tillater kausale forklaringer(årsak), tjener også til å gi prognoser om virkninger når visse årsaker er gitt. 
Slik håndverkerne hadde erfaringsregler for verktøy og metode ved handlinger, slik nytter ny-moderne forskere slike 
vitenskapelige prognoser for valg av middel ved gitte oppgaver. Vitenskapens erkjennelsesfunksjon rasjonaliserer 
tekniske disposisjonsevner for tinglige prosesser i natur og samfunn. Lov-hypoteser inngår rent instrumentelt i 
målrasjonell virksomhet for nytte. Vellykkethet, styremulighet, ønskelighet viser at kriteriet for gyldighet er resultat-
sikkerhet. Det resultatløse er ikke-gyldige erkjennelser. o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Samhandling. Praktisk erkjennelsesinteresse. Historisk-hermeneutisk vitenskap. 

 Mennesket bedriver ikke bare overlevelsesinteresse rettet arbeid. Kommunikativ sam-handlings-virksomhet 
ledes av interessen for å overleve på god måte. Denne interesse er også erkjennelses-ledende. Habermas 
sammenfatter dette i praktisk erkjennelsesinteresse og historisk-hermeneutisk erkjennelsesmåte. I kommunikativ 
samhandling formidles mening med sikte på enighet, fellesopplevelser og forståelse. Dette gis gjennom 
meningsformidlende materiale, som språk, tekster, symboler, handlinger, gaver osv., og fremstår som forskjellige 
typer av samhandling, fortolkning og utlegning. Prosessen har enighet som mål, og styres av kjennetegn som enighet 
og uenighet. Strukturlogikken har her en annen form enn ved teknisk arbeidsvirksomhet.  

 Kommunikativ samhandling struktureres etter den historisk-hermeneutiske tilnærming. Dette gjelder 
primitive og moderne samfunn. Den vitenskapelige form fremtrer i fortolkninger i religion, historie, arkeologi, 
psykologi og andre fortolkningsvitenskaper. Metodologien gjenspeiler også her de grunntrekk som 
fortolkningsprosessen er gjenskinn av. Vellykketheten i disse vitenskaper kommer til utrykk i oppnådd enighet.  

 

Opplevd enighet er forvissning om at meningsbærende materiale er forstått slik det er ment, enten det er 
symbolikk eller handling som er saksforholdet. Enigheten kan ytre seg som opplevelse av fellesskap i forståelsesmåter 
og livsverdener. Uenigheter kommer til utrykk i misforståelser, absurd kommunikasjon, forbi-snakk, sanksjoner og 
straffer.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

Frigjøring. Frigjørende erkjennelsesinteresse. Kritisk teori.  

Tradisjonell og kritisk vitenskap. Vitenskap som ideologi. Frigjøring fra samfunnets tvang.  

 Mennesker utvikler herredømmer, herskestrukturer med befalning og adlydning. Innen slike skapes det gjerne 
ideologier. Disse skjuler ofte sitt herredømme ved å fremsette forståelsesmåter som allmenngjøres. Vi får et u-
gjennomskuet herredømme. Videre opptrer formene rasjonelle og irrasjonelle herredømmer, der de rasjonelle 
herredømmer lar individene få mulighet til å få utfoldet sine beste sider, og irrasjonelle herredømmer der individene 
hindres slikt. Er man hersker fordi at man er eldst, eiendomseier, arving, eller mann, da er det typisk et irrasjonelt 
herredømme. Mennesker både i historien og nå underkaster slike irrasjonelle herredømmer som om de er naturgitte 
og u-unngåelige som vinterens kulde.  

 Mennesket har evnen til å oppheve slike herredømmer. Borgerskapets frigjørelse fra feudal-herredømmet er 
et eksempel. Kvinnefrigjøring en annen. Menneskets utfolder også en frigjørende virksomhet og ledes av frigjørende 
interesse. Habermas mener at Frankfurter-skolen er et eksempel der dette utrykkes som kritisk teori og kritisk 
vitenskap, og utvikles mot en vitenskap som overskrider den tradisjonelle vitenskapsform. Kritikken har særlig vært 
rettet mot samfunns-vitenskapenes ahistoriske, apolitiske og positivistiske karakter, samt troen på at disse vitenskaper 
uten videre tjener frigjørende interesser. Den tradisjonelle virksomhet i vitenskap er tatt inn i vitenskapen der det 
settes målrasjonelle mål for ønskete og uønskete virkninger der mennesket skal lære å styre sine handlinger inn i et 
rasjonelt mønster, eller avdekke forhold rasjonelt. De tror slik at mennesket skal frigjøre seg fra unødvendig 
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samfunnstvang og naturtvang. Vi skal frigjøre oss fra sykdommer og arbeidsslit, fra fattigdom, kriminalitet og 
alkoholisme.  

 Slik de fysiske vitenskapers mål er teknisk ingeniørvirksomhet, slik skal samfunns-vitenskapenes mål være 
sosial ingeniørvirksomhet. For eksempel kan gutter og jenters valg av datafag være styrt av hvilken holdning 
herredømmet har til om hvem datafag egner seg for. Om de mener at det ikke egner seg for jenter, vil de råde gutter 
til å ta dette, og jenter fra dette. Om vitenskapen nå igjennom samfunnsforskere gått inn og teller antall gutter og 
jenter i datafaget kan de komme til at gutter viser størst generelle evner eller interesse for datafag, mens kilden til 
forholdet ligger i de herskendes allmenngyldige teorier for å dekke over sine egentlige interesseformer. I ny tid med 
likestilling er det nærmest omvendt, en stor representasjon av jenter i datafaget, og det vil i denne samme 
undersøkelse bli nye resultater.  

 Slike herredømmestyrte forhold må avdekkes for at vi ikke skal la oss lure fra de faktiske muligheter som ligger 
til grunn for forholdene og grenser som kan overskrides. Vitenskapens som bidragsyter til opprettholdelse av skjulte 
urimelige verdier, eller bekreftelsesform for skjulte urimelige verdier står på listen vår over oppgaver. Habermas viser 
så en rekke eksempler på hvordan vi kan la oss lure, og hva som vi må være oppmerksomme på. Han kritisere synet 
om at vitenskapen ser seg som et rent og befridd bilde, uavhengig av styringsmeninger.  

 Han mener at de historiske prosesser og vitenskapelig praksis viser dialektiske mønstre det bør forstås etter, 
og at vår selvrefleksjon og ideologikritikk bør følge det hermeneutiske mønster, og vi kan videre ha fastfrosne 
ideologier i oss, selv om vi er årvåkne med henblikk på skjulte former for meningsutlegning ovenfor forståelse av 
forskermetoder og naturforhold, og her kommer den kritiske vitenskap inn i bildet. Hva vet vi om forholdene, eller 
lurer vi oss selv? 

 Frankfurterskolens erklærte mål er å tjene frigjøringene.  

o Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 

Notabene: Spørsmålet er nå om Habermas har glemt noe.  

 Gir han selv fargetoner som kan gi urimelighet? Er livsynsfundamentene slike parametere? Er den enkeltes 
livssyn bærer av lignende problemer? Må vi se inn i oss selv? Hva om disse livsverdener, tekniske og kritiske verdier 
inngår i et fellesskap i forståelsesformen av vår væren. Kan noen av våre metoder utelate den andre, kan de være 
resultat av en felles grunn eller sider som betinger hverandre? Hvem syn kaster lys over Habermas forståelse og kritiske 
evne? For eksempel hadde Einstein i et tiår vanskelighet med å innfinne seg med at han banet veien inn i kvante-
teorien, selv om han var hoved-bidragsgiver.  

 I forståelsen av naturen avdekker han gang på gang det han stadig også må bryte med, nemlig mekanistiske 
trinn inne i kvanteteorien og relativitetsteorien, noe som er fødselssmerter for enhver som gjennomgår kvanteteoriens 
utvikling eller innføring i den i dag. Spørsmålet er videre om hvilken analyse, hvilken kritikk det gjøres mot lignende 
herre-trell-forhold, eller uvitenheter når det gjelder våre tallelementer, og våre måleenheter, våre aksiomer. Er dette 
ett felt vi tror vi har vurdert ferdig. Ikke mange er villige til å ny-analyse re disse forhold.  

 Er rammen til vår universelle vitenskapsmodell holdbar for forståelse av forholdene,  eller er paradigmene for 
innsnevret? I forståelsene av våre elementer ser det ut til at en drøftelse medbringer flauhet. Begrepet 1, begrepet 
cm, utskillelsen i fornuft og natur, hvem tilstands-betingelser som kan ligge rundt dette, eller formene og mønstrenes 
natur, er flaut å ta opp. Det er også flaut å lete etter nye kjernefunksjoner i bevegelsens eller forandringens vesen. Vi 
er redde for at det kan være filosofisk og ikke vitenskapelig tenkning. Andre mener at slik forskjell ikke finnes!  o Alle 
vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 

 Om Forståelsesbilder i relativ situasjon: 
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Om hva vi klarer å oppfatte er den forståelsesform vi får av tilstandene, og vår forståelsesform svinger etter 
presentasjonene. Først når alle sider i saken presenteres av egen husk, fra bøker eller i samtaler, vil forståelses-
konteksten være utfyllende. Dette er ikke alminnelig.  

 Vi utelater fort hensynet til mange av erkjennelsesformene om vi er slappe eller ikke avkreves all verden.  Når 
jeg legger frem de forhold jeg kan klare av forholdene, så er det disse, ikke unnlatelse av noen av dem, eller manglende 
slutninger av disse, som er basis for det jeg mener er det fagfolket må ta hensyn til i sin eksaminasjon av stoffet. Jeg 
vil på slutten av boken komme med et sammendrag av disse viktige sammentrekninger eller slutninger.  

Om de symbolske oppstillinger i vitenskapen 

 Når det gjelder bruk av de symbolske referanser innbefattet tall og faste forklaringer, vil o Alle vilkår bekreftes 
ut fra BD-funksjonen. Når det derimot gjelder forståelsesformene vil det være nødvendig å klargjøre en del av de 
vitenskapelige begreper. Disse begrepene omhandler nettopp begrep som virkelighet, mulighet, sannhet, orden, 
uorden, rasjonalitet, irrasjonalitet, tilfeldighet og nødvendighet. Disse begrepene fanger oss lett inn i feller. 
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DEL III B 

 Klargjøring av noen vitenskapelige begreper: 
 

 I begynnelsen av kapitlet om Altets forandringsmulighet nevnte jeg noen av problem-stillingene og likhetene 
mellom begrepene virkelighet og mulighet, sannhet og eksistens, samt begrep som væren. Disse begrepene kan 
defineres til noe lunde å mene det samme. Når mulighetene regnes som kun de faktiske muligheter, de som realiseres, 
er dette ensbetydende med virkelighets-begrepet når virkelighet defineres som den faktiske tilstand og dens 
realiseringsmulighet. Mulighet innebærer en forespeiling av hvilken art oppførsel virkeligheten kan tenkes å ta form 
som. Årsak innebærer en forespeiling av hvilke oppførsler som ligger til grunn for en tilstand, en virkelighet. 
Virkelighets-beskrivelsen er virkningen til årsakene, og virkningen er neste tilstands årsak.  

 En tilstand kan beskrives som både årsak og virkning. Fra et slikt utgangspunkt, innebærer en tilstand det 
muligheter har tatt form som, og tilstanden er de neste tilstanders muligheter. Virkeligheten er da også mulighetene, 
og mulighetene virkeligheten. Vi kan definere det faktiske som at virkelighet, mulighet, årsak og virkning er det samme. 
Sannheten kan defineres både som nytte og som gjengivelse av forholdene. Vi har problemer med å lage en fast regel 
for slik sannhet. Helhet og del forutsetter hverandre, og er forklart i sluttdefinisjonene av Altets-filosofien, der 
forskjellsfunksjonen er en funksjon som gir helhet og del, og prinsipielt er den eneste funksjonen som gir dette. 
Sannhet generelt er et diffust ord som representerer ett hvert menneskes formening om tilværelsen til enhver tid ut 
fra situasjonene, ofte en sannhet under endring.  

 Tilværelsen står frem som oss og våre tanker, og er en sann fremstilling av seg selv. Slik vi ser verden er slik 
tilværelsen ser verden og seg selv. Under ett vil det være mange motstridelser og broketheter i det totale bildet og i 
menneskers tilnærminger til hverandre. I det alminnelige, og i aktiv forskning forespeiler årsak, virkelighet, virkning og 
mulighet ofte en rekkefølge for prosesser, med andre ord at ordene er pekere inn til en tilstand, peker på tilstanden, 
eller peker fra tilstanden. For ordens skyld settes dette opp som tilstandsendring, og formen kan være i fortid, nåtid 
og fremtid. Generelt kan vi bare plukke ut en og en enkeltting fra fortid, nåtid eller fremtid, drøfte årsak og virkning, 
sann tilstand og virkelighet, men når vi ser alt under ett, vil vi ikke jobbe med tidsfaktorene på samme måte. Alle 
formene er da med i den totale tilstand.  

 Her er det lenger ikke et skille i ordene, de representerer alle tilstandens væremåte, en væremåte med 
iboende endring. De faller alle inn i en felles funksjons-forklaring der alle ledd er funksjons-beskrivelser. Dette er en 
tilstand som er sin egen årsak og blir sin egen virkning. Ingen annen faktor ligger utenfor som grunn til den totale 
funksjon. Slik sett er totalen også funksjonen, og da det ikke er noen årsak eller grunn til totalen, finnes ingen 
utenforliggende funksjon til alt. Det er ingen bakenforliggende forklaring. Mulighet og virkelighet faller sammen som 
det samme. Det er likegyldig om det er et fysisk mønster eller som tanker eller fantasi som denne virkelighets-mulighet 
står frem som, da både natur og tanke er faktiskheter. I den totalen er både sannhet og usannhet faktiskheter, og del 
i virkeligheten.  

 Det er dermed ikke sagt at noen kjenner virkeligheten eller sannheten fullt ut, men det at tilstandene er der, 
er sannheten. Om en tilstand i et området går ut av sin form er allikevel den nye situasjon ensbetydende med at 
tilstandstotalen er den som er tilstede. Om vi forsker uten å ta hensyn om funksjonene er sanne, om de kan benevnes 
sannhet eller virkelighet, fantasi eller løgn, eller mulighetene, vil vi allikevel møte nye referanserammer i formene 
rasjonelle eller irrasjonelle tilstander, nødvendighet eller tilfeldighet, orden og uorden.  

 Begrepet mulighet og virkelighet, samt årsak eller sannhet, må om det skal forstås, presisere om det gjelder 
enkelttilstander, eller helhetsforklaringer. Når det er snakk om Kaos-forskning og Kosmos-forskning, gjengis et 
forståelsesbilde av virkeligheten som automatisk er ledende for formene vi skal forstå funksjonstotalen i. Både for 
enkeltfenomener og helhet finner jeg det viktig å nevne noe om forholdene rundt det funksjonelle i begrepene 
rasjonelt og irrasjonelt i vitenskapelige sammenhenger.  
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Når vi bruker begrep som nødvendighet og tilfeldighet mener vi at nødvendigheten følger en lovmessighet 
eller tvungen adferd, og at tilfeldigheten ikke synes å ha noen slik grunn til stå frem.  

 Når vi mener noe er nødvendig, men ikke kan presisere grunnene for dette, forklarer vi dette ofte ved hjelp av 
årsaks-rekker, årsaksforklaringer eller funksjonsforklaringer, der vi legger vekt på at uten en X eksistens, med en Y 
forandringsmulighet, med Z formmulighet, ville ikke nødvendigheten stått frem. Vi kan også tillegge nødvendigheten 
formålsforklaringer der et tenkende eller følende vesen blir regnet som årsak til at nødvendigheten inntraff. Det som 
særmerker at det er en nødvendighet er altså at vi synes å se en orden, altså en oversikt over det som hender, eller 
minst en oversikt over tilstandssammenhengen. Når vi mener noe er tilfeldig tenker vi på noe som inntreffer, eventuelt 
sjeldent eller som lett eller ofte kan inntreffe, som vi ikke finner en rimelig grunn til, eller ikke klarer å plassere i 
sammenhengene.  

 Vi har ikke oversikt over grunnen til fremtredelsen eller hendelsen, eller for eksempel hvor vi kan plassere en 
hendelse av denne type. Tilfeldighet er noe vi ikke finner en oversiktlig sammenheng rundt. Hva som er 
nødvendigheter og hva som er tilfeldigheter blir forstått forskjellig alt ettersom vi lærer mer om forskjellige emner, 
eller lærer mer fra livet og naturen, eller  lærer oss selv å kjenne. Slik forståelse er ikke synkronisert mellom 
menneskene, og det oppstår lett uenigheter og misforståelser, da vi står på forskjellige standplasser og ser verden på 
forskjellig måte. Om vi var enig om det nødvendige og det tilfeldige ville mye kanskje gått lettere for folk, men dette 
er jo heller ingen sikker nødvendighet. Andre eller iboende forhold i forståelsen kan kanskje bryte opp turbulenser 
allikevel.  

 Når vi kommer til begrepene Kaos og Kosmos møter vi de samme problemene gitt i formene orden og uorden, 
ro og uro. Som i begrepene om tilfeldighet og nødvendighet kommer det også her an på hva enkeltpersoner har av 
viten og informasjon. Det vi den ene dagen kan mene er nødvendig, en orden eller ro, kan vi den andre dagen mene 
er tilfeldig, en uorden eller uro. Det som er spesielt med Kaos og Kosmos -begrepene er at de innebærer begrep om 
strukturer og former, samt bevegelsesretninger og for eksempel vekselvirkende forandringsprosesser.  

 Det letteste er kanskje å se det hele under ett, nemlig som strukturelle forandringsformer, eventuelt 
lovmessigheter. Uro og ro i forbindelse med slike bevegelses-former (strukturer), er også noe enhver fornuft selv 
avgjør hva den skal mene noe om. Mange syns det er uro generelt, at prinsippet for disse bevegelsesformer ikke kan 
vise seg frem, at naturlover og naturformer er under en stadig endring vi ikke kan finne en endelig oversikt over. Andre 
mener at vi finner prinsipper i tilværelsen hele tiden, at vi bare kan arbeide videre med å avdekke forholdene i naturen, 
og stadig finne lovmessigheter, kanskje en fullstendig sammenheng.  

 Noen mener altså at det kan være fullt oversiktlige forhold bak naturkreftene. Med kaosbegrepet vil verden 
for oss fremstå som mer bygget på tilfeldigheter fordi vi ikke finner den endelige kjerne, mens om det er kosmos vil 
det være nødvendigheter som opptrer da alt vil fremstå som tvungent eller systematisk.  

 

Avbrudd grunnet viktig innlegg:  

Min kaos-analyse, kommentarer. 

 Kaos kan i det verste fall bety at strukturer ikke vil holde seg slik at vi kan ha en oppegående natur og tanke 
slik vi kjenner dette, mens kosmos i det verste fall kan bety at vi aldri kan glemme noe, aldri kan svare feil, alltid gjør 
alt riktig, at strukturer følger gjennomgående perfekte rutiner i ett og alt. Da noe enkelte ganger brytes ned, at lignende 
ting endrer form på forskjellig måte, at liknende fenomener står i vidt forskjellige sammenhenger, men at vi samtidig 
enkelte ganger, eller kanskje ofte også svarer eller gjør noe riktig, vil det være rimelig at vi har litt av begge forhold, 
både kaotiske og kosmiske.  

 Kaos innebærer u-oversiktlighet over de strukturer som kaos er benevnelsen for, og kosmos innebærer 
oversikt over de strukturer kosmos er benevnelsen for.  
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 Kaos eller uro, er en beskrivelse på forandringsformen eller bevegelsen strukturer kan synes å ha, og ut fra at 
det ikke er gitt en bestemt funksjon eller antagelse om at denne prosess´ prinsipper skal kunne være mulig å få inn i 
en oversiktlig orden, kalles den irrasjonell. Irrasjonaliteten er et resultat av at grunnfunksjonen, årsaken og 
hendelsesforløpet, og at foranderlige strukturer ikke går inn i en endelig orden eller oversikt, eller en endelig 
matematisk-fysisk beregning. Irrasjonaliteten ligger i at forandringsstrukturene ikke er endelig oversiktlige. 

 Kosmos eller orden, er en beskrivelse av forandringsformene eller bevegelses-strukturer som kan synes å ha, 
eller at vi konstaterer, at vi bestemmer oss for at det er et fast prinsipp av lov-messigheter bak forandringen og 
bevegelsen. Fordi vi i det minste kan danne noen (i alle fall innenfor tidsintervaller), oversiktlige forhold i forståelsen 
av naturen, formler, så antas det at det ligger faste prinsipper bak prosessene, selv om det skulle være foranderlige 
strukturformer. I dette tilfellet antas det at vi ikke har avdekket disse lovene enda. Det rasjonelle består i at det skal 
være eller er, regelmessigheter i forandringsstrukturene, og at det kan dannes minst en oversiktlig måte å fremstille 
dette på. Rasjonaliteten ligger i at forandringsstrukturene kan være endelige og oversiktlige. 

 I forbindelse med orden eller oversikt, eller uorden og u-oversiktlighet fremstår også begrepene sannhet og 
virkelighet, gjerne forstått som at noe eksisterer. At noe eksisterer, enten det er som virkelighet eller sannhet har sitt 
motstykke i at noe skulle være uvirkelig eller usant som eksistensform. Altså en gal gjengivelse eller ikke-eksisterende 
former8ikke-værende), for strukturer eller former. Det formfulle står her i kontrast til det formløse. Usannhet er ikke 
ensbetydende med kaos, men står i samme gruppe fordi de bryter med en orden.  

 At noe kan beskrives sikkert eller beskrives på en eller annen måte i sin oppbygning, gjerne kvantitativt, er det 
vi forstår med verdier, og vi kan ha både kvalitative, kvantitative og dimensjonale verdier. Disse verdier kan som 
væremåte beskrives som dimensjonale, opp-byggende, (bygge-stener i), verdier. At noe har en dimensjonalitet står i 
kontrast til at noe ikke har en oppbygning eller væremåte, altså at noe ikke er dimensjonert og dermed er uoversiktlig. 
Vi kan si det samme om begreps-verdinormering og ikke-verdinormering.  

 Om noe er formfullt er også en bedømmelse vi selv foretar. Om vi bedømmer noe som formløst er dette straks 
uten garanti, nettopp fordi vi kanskje ikke kan se former i dette. Noen klarer å tenke seg eller se prinsipper eller former 
i det andre ikke klarer å se dette i, og det virker derfor også usikkert om det virkelig er former eller formfullhet i alt. 
Men at former kan dannes av noe som virkelig er uten form eller form-mulighet, formløst uten form, vil svært tvilsomt 
være noe med form-mulighet.  

Under setter jeg opp en liste over noen begreper som jeg har plukket ut for å vise sammenhengen mellom det vi 
synes vi lett kan følge linjer i og det vi kan ha problemer med å holde oversikt over.  

 

Ordenslinjen   Uordenslinjen 

Orden    Uorden 

Kosmos   Kaos 

Nødvendighet   Tilfeldighet 

Formet    Formløst 

Symmetri   U-symmetri 

Rasjonalitet   Irrasjonalitet 

Dimensjonert   U-dimensjonert 

Lov-messig-heter, faste Lovmessigheter u-faste 

 

Se nærmere på begrepene Logikk, ulogisk, sannhet, usannhet, virkelighet, uvirkelighet 
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 Begrepene om orden betyr oversiktlighet eller minst en oversiktlig mening, eller at det ev. er allmenngyldig. 
Slike definisjoner er i sin bunn svake. Det kan jo godt være irrasjonelle sider ved det vi påstår er rasjonelt.  

 Begrepene i uordenslinjen er ensbetydende med hva som fornuften finner uoversiktlig, uten at det dermed er 
garantert eller bevist at det ikke finnes rasjonelle grunnlag i det vi oppfatter som irrasjonelt. 

 

Videre om vitenskaps-krav-analyse i forhold til BD-FUNKSJONEN. 

 

 Kaos-Kosmos kontra forandringsfunksjonen eller funksjonsprinsipper.  

Popper, Kuhn, Lakatos og Feyerabend, irrasjonalime og rasjonalisme, samt hvordan vi avdekker naturlover. 

 Ut fra prinsippet om at forandringsprosesser, kraft og bevegelse, hvilket innebærer relasjonsendringer, 
oppfattelse, og en forskjell fra det som var, vil vår erkjennelse av forandring og bevegelse være definert i en forskjells-
funksjonalitet, enten dette gjelder retningsendringer, formendringer, fremtredelser eller om vi har oversikt eller ikke 
over bevegelsen. Dermed vil det irrasjonelle og det rasjonelle innebære forståelsesformen av bevegelsen, en 
sekundær fornuftssak.  

 Oppfattelsen av forandringsprosessen er altså ikke det samme som forandringsprinsippet eller 
forandringsfunksjonen, men vår evne til å oppfatte prosessene, noe som igjen bygger på forandringsprinsippet. Ut fra 
det som er gjennomgått er det ingen tvil om enhver forandringsprosess ut fra vår forståelse innebærer både en 
rasjonell og irrasjonell side.  

 På spørsmålet om vitenskapen eller naturlovene er rasjonelle eller irrasjonelle, vil mitt svar være at "Alt er 
både irrasjonelt og rasjonelt", men at vi gjerne oppfatter bare en av disse sidene, slik som er typisk for Popper, Kuhn, 
Lakatos og Feyerabend. Måten vi erkjenner og avdekker vitenskapen og naturlovene går både igjennom irrasjonelle 
og rasjonelle prosess-typer, og alle måtene som Popper, Kuhn, Lakatos og Feyerabend beskriver om 
avdekningsprosessen er tilfelle. Vi bygger beskyttelsesskall og rammer, parametere å jobbe innenfor, vi bygger 
utviklings-modeller, vi når klimakser i frustrasjon over mangelfullhet i interesse eller forklaringsmodeller, og det er 
aldri bestemt at ikke enhver erkjennelse kan nåes ved et systematisk eller tilfeldig møte med problemstillingen. Med 
andre ord: Alle veiene kan føre frem til avdekninger og gjennombrudd i vitenskapsmodellene og avdekning av 
naturprosessene. Ingen av avdekningene gir definitive grenser for at ny-avdekninger ikke skal skje, og heller ikke mot 
at naturlovene skal endres proporsjons-ordnet eller generelt.  

Helhet og del 

 Om vi oppfatter noe som helt eller sammenhengende, oppfatter vi gjerne dette som at det består av bare en 
del. Altså av den samme del eller helhet. Om vi oppfatter helheten som oppstykket, oppfatter vi det hele som 
bestående av flere, eventuelt uendelig med deler. Helheten må være der for at alle delene skal være der, og alle delene 
må være der for at helheten skal være der. Ut fra dette kan vi slutte at helhet og del forutsetter hverandre. Men både 
helhet og del kan også forstås som ulikhetsprinsipper, slik som at en del skrue består av en endring i formen slik at vi 
får skruehode og gjengestykke, slik vi kan forstå altet som helhet bestående av ulikheter i sin form, og slik vi kan tenke 
oss en tanke eller forestilling av en bil, som bestående av karosseri, hjul og annet.  

 En del eller helhet gir som utrykk ikke noen klar definisjon om det er ensartet eller forskjells-betonet. Dette 
må gjengis igjennom forståelsesformen vi selv eller andre legger for dagen. Denne beskrivelsen gjengir også 
problemstillingen i vår forståelse av tilværelsen bestående av en årsak til seg, eller som uendelig av årsaker til seg. 
Selve drøftelsen av årsaks-prinsippet og årsaksforklaringer hviler på hvem forståelse eller funksjonssammenheng vi 
presenterer.  
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Ut fra dette kan ikke helhet eller del, årsak eller virkning, presenteres uten en funksjonssammenheng eller 
funksjonsforklaring. Dette rammer også formålsforklaringer, samt begrep som hensikter, meninger og intensjoner. Til 
slutt kommer det irrasjonelle, det rasjonelle, samt logikkens vesen under lignende funksjons-sammenhenger.  

 Både formell og uformell beskrivelse er avhengig av slike funksjonssammenhenger. Når vi snakker om former 
og mønstre er disse uten definisjon. Vi liksom bare forstår dette. Det er opp til oss selv om vi vil forstå en form som et 
mønster eller et mønster som en form, men neppe mulig at vi ikke ser for oss begge tilfeller som både form og mønster. 
Det er ikke mulig å beskrive et mønster uten å henvise til mønsterets former, slik vi må beskrive mønsteret til formene. 
Hverken form eller mønster kan beskrives uten relasjon, forholdsmessighet til innbyrdes tilstander i det som beskrives, 
eller som forholdsmessighet til det som noe sammenliknes med. Med andre ord er det ikke mulig å forklare former og 
mønstre uten etter et forskjells-prinsipp, og former og mønstre må bygge på forskjells-funksjonalitet.  

 Det er forskjellsfunksjonen som ligger til grunn for former og mønstre, og forskjells-funksjonelt er form og 
mønster samme sak. Det blir tross dette vanskelig å avgjøre hva som skal forstås som formelt, når selv logikkens vesen 
bygger på forskjells-funksjonaliteten. Vi må altså gjøre oss en utvidet forståelse av logikkens vesen og den formelle 
virksomhet. De evige uforanderlige former er uten funksjonsperspektiv, og dette gjelder enten det er snakk om de 
uendelige former eller den ene helhetlige altets-form. Om uforanderligheten gjelder alt finnes ingen funksjon, endring 
eller hendelse. Om vi erkjenner funksjoner, endringer eller hendelser, må vi tilføre de nevnte former et 
funksjonsprinsipp.  

 Dette er det vi best forstår som relasjonsendringer eller forandringsprosesser, og er ikke knyttet til at alt i sin 
helhet må miste noe av seg eller tilføres noe ekstra. Vi kan si det slik: Om en strikk strekkes, mister den ikke sin form, 
men endrer sin form. Å forstå forskjellen på å miste en form og få forandret sin form, er hvilket problem historien 
kanskje har hatt vanskeligst for å forstå. Forandring betyr nemlig ikke at noe er mistet, forsvunnet, nettopp bare at 
det forandres. Formen endres. Slik forandres også sammenligningen. At den ikke har samme utseende, og derfor blir 
betegnet mistet, bygger bare på at det ikke er aksept for at formen kan endres. Den skal være slik, og er ikke slik, er 
resonnementet. Dette er argumentet til de stive former.  

 Derav har verden mistet seg, verden har blitt borte. Men om aksept av foranderlige former er tilstede behøver 
ikke verden å ha mistet seg, men kun ha blitt endret. Allikevel stemmer det at formens tidligere form er endret og ikke 
er på samme sted, men det er ikke logisk sammenheng fra dette til at verden har mistet seg, og det er konklusjonen 
som vanligvis trekkes. Formen. 

Noen ord om de nyeste formene for innlegg om forståelsesformer: 
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DEL IV Vitenskapshypotesen. 
 Du har nå kommet inn i vitenskaps-hypotesens avsnitt. Tillegg til Kamos-bokens vitenskaps-hypotese. 

Om av-stivelighet og konsekvenser av partiklers, legemers, strukturers tøyelighet i rom og tid, kontra 
kraftnaturoppbygning.  

 Hensikten med denne innføringen i en vitenskapshypotese er å vise at rom-tid-stoff-produktet kan 
illustreres som en differensial-funksjon. Med andre ord: Produktet av utstrekning, forandring, samt det vi beskriver 
som kraft og energi, skal kunne beskrives som en, og bare en og samme differensialfunksjon. På samme måte vil 
også vår begrepsverden, våre forestillinger, viten-skapelige termer som matematikk, enheter og logikk, innbefattet 
fornuft og følelser, også beskrives som en differensial-funksjon.  

 Det mest vanlige er å oppfatte utstrekningsforandringer, også de relative variabler, som det begrepet Einstein 
danner som romtiden. Einstein sier ut fra dette at det er rommet som utvider seg, og at det vi står ovenfor er et 
bevegelsesrom. Så langt vil jeg følge opp denne modellen ut fra mine egne resultater. Så kommer skilnaden i den 
modellen han legger frem, og min modell. Einstein selv, kanskje, og de som ser det slik som han, kan lett si at det er 
likegyldig hvem av faktorene vi ser et slikt bevegelsesrom fra. Vi kan holde hvem som helst av faktorene stille i en 
formel, og endre de andre faktorene, og allikevel få et produkt.  

 Ut fra slik tankegang er det likegyldig om det er fra tidsmålet, rommålet eller kraftmålet vi beskriver romtiden 
fra, iallfall i formler. Som modeller kan også denne likegyldigheten være berettiget. Men i det øyeblikket vi søker etter 
årsaksfaktor er det en av disse funksjonene som utmerker seg spesielt, og som lenger ikke er likegyldig. Om universet 
utvider seg vil det være utvidelsesfaktoren som gir kraft og energi-relasjonsendringene, samt romutvidelses-
endringen, samt tids-(forandrings)-relasjonsendringene. Det er da i første omgang likegyldig om det er en konstant 
eller diskontinuerlig utvidelsesfaktor.  

 Det er ikke dette som er hovedpoenget. Hovedpoenget er at det er en utvidelsesprosess. Det er dermed ikke 
lenger så fruktbart å beskrive dette som et utvidelsesrom, da det må være, og bare om det er, utvidelsesfaktoren som 
skaper eller danner rom-relasjoner, slik som endring av struktur-rommet eller energirommet, eller den ut-streknings-
messige figur. Om dette er tilfelle må det være forandringsfaktoren(endringen), som er bidragsgiveren til utstreknings-
endringen, altså skaper det utvidende eller ekstra rommet. I følge min modell fremkommer rom, forandring og 
strukturer som et resultat vi avleser i samme prosess, og som deduktivt kan beskrives som en differensialfunksjon som 
er felles utgangspunkt for rom, endring og struktur-parametere.  

 Som erkjennelse vil det være forandringsfaktorens konsistens som bestemmer om det er et variabelt eller stivt 
struktur-rom vi står ovenfor, og bare det. Om forandringsfaktoren er 0, kaller vi det et stivt struktur-rom, og er det 
variabelt, da kalles det et forandrings-struktur-rom.  

 Det er forandrings-graden (forskjells-grad), som er det parameter vi tar som utgangspunkt i denne 
vurderingen. Om big-bang-modellen endres, utvides, at romutstrekningen utvider seg, da er det forandrings-faktoren 
som er den avgjørende faktor for et utvidelsesbart rom. Einstein nøyer seg med forklaringen om at det er rommet som 
utvider seg.  

 Jeg presiserer at det er forandringsfaktoren som er årsak til at rommet utvider seg, at det blir utvidelse av 
rommet, og at det dermed er denne faktoren som er vesentlig og avgjørende. Det er rett og slett forandringsfaktoren 
som utvider eller endrer romstrukturene, også de relative. I et slikt tilfelle der rommets volum virkelig utvider seg, vil 
det automatisk bety at forandringsfaktoren skaper rom, ikke bare endrer strukturen.  

 Slik blir det to veier som peker på at det kun kan være forandringen som er en avgjørende faktor i 
situasjonsbildet.  

 Om vi følger opp modeller som viser at kraft og motkraft samstemmer med hverandre i størrelse, slik nesten 
alle kjente fenomener innen kraft og energiberegninger gjerne blir satt opp, vil en slik erfaring like så godt tilsi en 
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overveiende sannsynlighet for at all kjent energi og kraft, har sine motkrefter. Et slikt bilde av forholdene ville bety at 
vi mulig måtte anta at big-bang-kraften, energien, var med i en utskiftningsprosess eller vekselvirkningsprosess med 
en tilsvarende kraft. Vi ville da kunne tenke oss en modell av universet der big-bang-kraften utover vekslet med en 
innover-virkende kraft.  

 Big-bang ville fortone seg som en undervannsbølge, nærmest som en utlignende implosjon/eksplosjon. 
Betydningen av dette ville videre bety at det samlede rom eller utstrekningspotensiale egentlig ikke vokser eller 
minsker, men at det kan være virkningene som fremtrer i kraftmodellen, men grunnet sin innbefattelse med energi 
og forandringsprosesser, vil det allikevel være forandringsfaktoren som er selve grunnfunksjonen, det vil si den 
funksjonelle faktoren i utstrekningsstrukturene. Ved flere eksempler viser jeg hvordan vi kan tenke oss utstrekning 
som en funksjon som opprettholdes av forandringsfaktoren, hvilket jeg vil gå inn på senere.  

 På en liknende måte kan kraft, energi og strukturer erkjennes som resultater av forandrings-faktoren, fordi da 
rommet utvider seg, og samtidig utvidelseshastigheten avtar i utvidelsesretning, svekkes energitetthet og kraft-
retnings-mengde. Dette illustrerer både kraften og energien som en oppførsel, med likhet i kraftbegrepet eller slik vi 
beskriver kraft, og vi kan da si at big-bang-modellen viser en retarderende kraft, eller energipotensiale fordelt i 
utstrekningsrom. Slik uttynning av energi og kraft kan samlet beskrives slik endringer i kraft beskrives, og gir grunnlag 
for å illustrere helheten som en kraftmodell. Hele den deduktive universmodell kan da illustreres som en differensial-
funksjon der utstreknings-kraftstrukturer er et resultat av forandringsfaktoren, eller om vi vil relasjonsendringene, 
proporsjonsforskjellene.  

 Dermed vil likegyldigheten om det er rom, tid eller strukturer, ev. kraft eller energi som tas som utgangspunkt, 
være tilbakevist. Som årsak eller funksjonsforklaring vil ikke noe annet enn forandringsfaktoren være den reelle årsak 
eller forklaring til den oppførsel og parametere som nyttes og erkjennes. Vi kan da ikke lenger definere universet som 
forklart ved at det er et bevegelsesrom forklart som i kaos, ved uro, men må beskrive dette som en rombevegelseskraft 
der forandrings-faktoren er funksjonsgiveren. Den irrasjonelle kaosmodell eller rasjonelle kosmosmodell er ikke 
dekkende for forandringsfunksjonen, da disse to modellene heller forklarer to sider ved samme funksjonsmodell, den 
oversiktlige og uoversiktlige del av en differensialfunksjon som står frem både med ordnet og uordnet struktur sett fra 
fornuftsvesener.  

 Det vil altså ikke være snakk om hverken kosmos eller kaos, eller om begge deler, men om en funksjon som 
resulterer i en oppfattelse som gir begge disse funksjonsinntrykk. Alt vil således være både irrasjonelt og rasjonelt, 
men er allikevel den samme differensialfunksjon, og ingen av de parametere vi nytter til beskrivelse av utstrekning, 
forandring og strukturer vil la seg forklare ved at det er rasjonelt eller irrasjonelt.  

 Kun funksjonsbeskrivelsene vil kunne gi forklaring slik funksjonsmodellene av forståelse legges til grunn for 
hermeneutisk utvikling, slik funksjons-beskrivelsene ligger til grunn for formålsforklaringer, årsaksforklaringer og 
sannsynligheter. Det tilsvarende gjelder for logikken, dialektikken, fenomenologien og absolutt enhver form for 
begrepsdannelse i det hele tatt.  

2013-2018 Nyheter STOPP! 

o De klarer aldri å forklare hvorfor partiklene for eksempel har snurr med dagens studier av forholdene 

o Enhver forståelses-sammenheng og forståelsesform bygger på forskjells-funksjonaliteten, og faller tilbake på at det 
må følge en rød tråd i tankespillet. Denne forskjell er logikken og den gamle gode fornuften. 

Enhver forståelses-sammenheng fordekker mulige forståelsesformer, og innebærer en overgivelse av bevissthetens 
muligheter til å trenge inn i tilværelsens vesen. 
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o I dialektikken må utsagnet kritiseres, likeså dets motsats, fordi det er i dette feilen ofte ligger. Om relasjonen til hver 
av disse til annet, eller relasjonen disse imellom kan virke greie, bør syntesens relasjonen til alt annet utprøves. Om 
dette virker greit inngår dets funksjon blant alt annet og er tilknyttet det fellesskap det bør høre hjemme i. Om ikke, 
så er det en nødløsning med et høyt farepotensial som man må leve med. Iallfall som en blivende faktor i det værende 
og praktiske hverdagsliv.  

 Om det dialektiske ikke inngår i en annen større forståelsessammenheng bør dette prinsipp raskest mulig 
forkastes. Om du ikke finner noen slik sammenheng å sette det i bør du gjøre likeså. Det er forskjell på fornøyeligheter, 
uhøytideligheter, lek og spill, glede og frihet, og det å virkelig gå inn å ta tilværelsen alvorlig gjennom å utdype den. 
Alle disse sider er like viktig, kan de blandes så gjerne det. Men alvoret i fordypelsene bør ikke farges av narrespill.  

o Vitenskapen klarer for eksempel aldri ved hjelp av noen datamaskin å beregne store lengder eller små lengder. Om 
datamaskinen skriver ut et tall som har gitt 500.000 millioner 0ér i sekundet i 1 million år vil disse mil eller lysår ikke 
ha kommet så veldig langt mot de helt store verdier. Det samme gjelder for små verdier. Ved å hekte millioner av 0ér 
etter komma i en million år har de ikke kommet særlig langt på veien mot 0.  

 Når vi leter i atomets verden er det heller ikke særlige store sprang. Man har nådd ned i nanoverden og begynt 
å se på pico-verdenen. Men det går år mellom hver tiendedel av det forrige som de fant blir funnet.  

 Tillegg 2018: Dokumentasjon på Differensialkraftens funksjoner som en oppdagelse fra min side, om det er tvil, 
ligger jo her i denne utlegningen av denne hypotesen der det kommer helt klart frem at Forandring og Forskjell er 
sammen-fattet i en mer fysisk-matematisk, vitenskapelig term, men som også benyttes i det normale engelske og for 
så vidt fransk, tysk, spansk, latinsk, egentlig i dag verdslig kjent begreps-funksjons-betydning. Dokumentasjon 1979-
1994, der samme ensartede differensial-funksjonen er funksjonen til en kraft: Altså Differensialkraften! Kraft, styrke, 
energi, tetthetsendringer, hastighetsendringer, må her forstås som samfunksjon, en enhetlig funksjon der begrepet 
energi, styrke og kraft er likeverdige grunnet at samme proporsjonale forhold funksjonelt kan settes opp i fysisk-
matematiske ligninger. Differensial-kraften 1995, uten formlene, de fysiske feltlover. 
 Jeg har vist at en ensartet funksjon i lik mengde overalt, kan gi oss rom, bevegelse, virkning, former, og 
fungerer som en kraft, styrke, energi som er i likevekt, lignende kraft, motkraft, eller bevegelsesenergier lik mot-
bevegelses-energier. Denne fungerer som en utvekslingsbalansert skiftning like for like mellom motgående 
strømninger og ligner felt-trykk-oppførselen. I ett jevnere rettlinjet felt, eller som mindre utvekslinger innenfor et 
større felt som virker mer jevnt, så vil bevegelsesretninger som virker rette danne enkelte sirkler, virvler, utvekslinger 
som vertikale og kule-formede partikler. Kule-form fordi balansetrykket kommer i like stor mengde fra alle kanter. 
Mens virvler oppstår der trykket tilhører lag-nivået lignende overflaten mellom vann og luft, eller slik vi kan oppfatte 
lys på vandring i rommet.  

 Poenget er at jeg viser hvordan en økning av strømningstetthet også vil øke tiltrekningen, og at en rett 
bevegelsesmengde som går inn i sirkulasjons-utveksling, lignende en virvel, virker likt som en slags hastighets-løkke. 
Prosessene i forhold til omgivelsene virker tregere der utvekslingen foregår før videre bevegelsesretning samme vei 
som før sirkulasjonen, og at retningen gjennom sirkulasjonen virker som en brems der bevegelser fra a til b ett sted i 
mellom disse danner en sirkulasjons-bevegelse. Detter er hastighets-løkken. Hastighets-løkken gir treghet og tids-
forsinkelse. Det forklarer også økningen av masse, gravitasjon til et objekt, om hastigheten øker.  

Alt dette fungerer ut fra samme differensialfunksjon som holder mål i forhold til BD-funksjonen i forhold til 
vitenskaps-krav til en hypotese!   

 Vitenskaps-hypotesen presenterer seg altså som den samme differensial-funksjonen som den forandrings-
kraften holder seg til. 39 år etter forandringskraftoppdagelsen i 1979, og 18 år etter at forandrings-kraften ble skrevet, 
likeså som denne hypotesen fra 1994-5, så finner jeg de fysiske lover ved samme metode, i 2013. Det stemmer 
ekvivalent med alle summer av denne funksjonens egenskaper og romslige, bevegelige, volumdekning som ensartet. 
Det tok 5 års analyse å få frem Differensialkraften 2013-2018, teori som viser de fysiske lover, felt-lover. 
Dokumentasjon 2: Se logisk-funksjon, vitenskaps-hypotese på nb.no! Da kommer Kamos – Forandringskraften opp, 
den gamle boken! Se altets-filosofi! Jeg kommer til å legge inn den gamle vitenskaps-hypotesen snart! 


