
SANNING

eller fake
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LITE DEFINITIONER

Korrekt: Det som hänför sig till verkligheten (motsats: 
Inkorrekt)
Avgörs genom empiriska observationer

Sant: Logisk sanning (motsats: falskt)
Avgörs genom logisk slutledning

Rätt: Det som hänför sig till etik och moral (motsats: 
Fel)
Avgörs av den etik man tillämpar
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VETENSKAPLIG SANNING

Är både korrekt, sann och rätt!
Är pålitlig och tillförlitlig 
Gäller alltid, för alla och under alla förhållanden
Man ska kunna beskriva hur man kommer fram till 
den
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FÖRÄNDRING

Paramenides var en gammal grek  född 520/515, död 
omkring 460/455 f.Kr.
Försokratiker och sofist, Hörde till den eleatiska skolan med 
bl.a. Xenophanes, Zenon från Elea, Melissos från Samos
Han sa: Det som inte finns det finns inte och det som finns 
det finns!
Framtiden finns inte! Samma med forntiden! Det finns bara 
nutid och ingen förändring är möjlig!
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INGEN FÖRÄNDRING???

Demokritos (460 - 370 f.Kr) hävdade att atomerna 
var eviga och oföränderliga
Platon (427-347 f kr) sa att idéerna var eviga och 
oföränderliga
Men föränderligheten ställde till problem!
Vad gjorde Paramenides för fel?
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PARAMENIDES MISSTAG

Grundläggande misstaget var att han blandade ihop 
logik och verklighet.
Om A = ”Det som finns” så sa han A=>A som ju är en 
truism
Kännetecknande för sofisterna var att de var duktiga 
ordvrängare
Men att de andra grekerna gick på det!
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HAR ANDRA GJORT SAMMA MISSTAG?

Ja, och det görs fortfarande! Filosofer har ett 
elände att skilja på korrekt, sant och rätt.
Det reser också en annan fråga: Är verkligheten 
logisk?
Men först ska vi se på logiken och dess sanning
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RUSSELLS PARADOX

8

Det som står till höger
om strecket är falskt

Det som står till vänster
om strecket är sant



HUR FÖRKLARAS DETTA?

Genom att en utsaga får inte referera till sig själv, 
inte ens indirekt!
Jag tror också Russell fick ihop det med 
sanningsvärdet på något vis
 Men i själva verket är det samma sammanblandning 
mellan logik och verklighet som Paramenides gjorde! 
Strecket hör till verkligheten!
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YTTERLIGARE ETT EXEMPEL

Tänk på ett tal mellan 0 och ett!
Jag ska bevisa att ni inte tänkte på 0,5
Det finns oändligt många tal mellan noll och ett
Sannolikheten för att ni tänkte på just 0,5 är därför 
1/∞ dvs. NOLL!
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VAD GÖR MAN FÖR FEL HÄR?

Faktiskt samma fel. Sannolikhetsberäkningar är 
logiska och slumpmässiga 
Men om man ber en person tänka på ett tal är inte 
detta slumpmässigt. 
Det är också något som hänför sig till verkligheten
Det verkar som om logiken inte riktigt gäller i 
verkligheten!
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ORSAK-VERKAN

Vad är egentligen orsak och vad är verkan? 
Vanligtvis tänker vi så här: A => B om A är orsak till 
B. 
Men blandar vi inte ihop verklighet och logik nu? A 
och B är ju utsagor om verkligheten och hur vet vi 
att verkligheten följer logikens lagar?
Hume (1711-1776) är den filosof som mest ingående 
penetrerat orsakbegreppet
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HUME OCH VERKLIGHETEN

Hume är utpräglad empiriker: Vi kan endast få kunskap 
om verkligheten genom våra sinnesförnimmelser.
Om dessa säger något om verkligheten eller bara är 
inbillningar kan vi inte avgöra
Faktiskt inte heller om det är våra sinnesförnimmelser 
eller någon som drömmer att jag får dessa 
förnimmelser
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HUME OCH ORSAK-VERKAN

Orsaksförhållanden är de enda relationer som utan 
våra sinnens inblandning kan upplysa oss om 
förekomsten av fenomen som vi inte ser, känner eller 
upplever. Man sluter sig till det!
Så hur vet vi att ett viss fenomen verkligen orsakar 
ett annat?
Har alla fenomen en orsak?
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HAR ALLT EN ORSAK?

Om vi ska visa att det finns en orsak till varje 
fenomen så måste vi ju därmed också visa 
omöjligheten för något att uppstå utan orsak. Detta 
kan vi inte göra, så därför kan man inte visa att alla 
fenomen har en orsak.
Det finns fenomen som uppkommer utan orsak. Ex: de 
som blir frälsta. Ena ögonblicket tror de inte på Gud 
och i nästa gör de det. 
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DET URSPRUNGLIGA SINNESINTRYCKET

Kan man inte lita på
Och dessutom inte avgöra om det är verkligt eller 
inbillning!
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HUR UPPKOMMER IDÉN OM ORSAK-VERKAN?

Orsak-verkan bygger på observationer av fenomen 
som alltid följer på varandra. Det förefaller därför 
sannolikt att verkan inträffar även nästa gång vi 
observerar orsaken. 
Här kommer vi då in på Humes berömda kritik av 
induktion
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KRITIK AV INDUKTION

Induktion innebär att man av ett antal förekomster av ett 
visst fenomen sluter sig till att fenomenet är generellt. 
Induktionen har fungerat vid många tillfällen så den är 
korrekt! Men detta är ju induktion och i själva verket ett 
cirkelbevis. 
Hume menar att det inte finns någon som helst logisk 
anledning till att B följer efter A vid ett visst tillfälle, 
baserat på det faktum att det skett vid ett stort antal 
tillfällen tidigare!
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MEN HUR 17 SKA VI FÅ IHOP DET?

Jag håller en sten i handen. Orsak: Jag släpper 
stenen. Verkan: Den faller ner
Detta förklaras med Newtons gravitationslag.
Som faktiskt är inkorrekt! Det visade Einstein.
Och vad är gravitationskraften? Har vi nånsin sett 
den? Nä, bara dess verkningar enligt en viss teori, 
som förutsätter den! Induktion!!!
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NYTT FÖRSÖK

Orsak-verkan är en logisk relation och kan således 
bara tillämpas i logikens rike
Om verkligheten är logisk så är vi hemma
Men allt vi vet om verkligheten vet vi ju via 
tolkningar av våra sinnesintryck. 
Våra hjärnor är logiska alltså blir vår tolkning av 
verkligheten logisk!
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NYTT FÖRSÖK (FORTS)

Våra hjärnor är logiska alltså blir vår tolkning av 
verkligheten logisk!
Men för den skull behöver ju inte verkligheten vara 
logisk, i varje fall inte helt och hållet!
Så orsak-verkan är något vi använder för att 
förklara och begripa vår tillvaro, en konstruktion 
varken verklighet eller logik!!!
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SLUTSATS

Vi tolkar verkligheten som om den vore logisk
Eftersom det fungerar är verkligheten i varje fall 
delvis logisk
Verkligheten är det primära, den är faktiskt allting!
Logiken kan aldrig säga något verkligheten!
Men verkligheten kan säga något om logiken!
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TACK FÖR MIG!
Nu blir det kaffe!


