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Vi tar gjerne for gitt at det eksisterer en fysisk verden uavhengig av
oss. Problematiser denne oppfatningen med utgangspunkt i Descartes,
Hume og Kant.

Mennesket har igjennom verdenshistorien stilt store spørsm̊al til om vi faktisk kan vite at det
eksisterer en verden, slik vi oppfatter den. Helt fra de tidlige filosofene i antikken har det blitt
reist spørsm̊al om erkjennelsen. Descartes bidro til radikale meninger rundt spørsmålet om kunn-
skapens grunnlag og hva som kan defineres som ekte viten.

Descartes mente at v̊ar fornuft bygger p̊a medfødt ideer. Descartes mente det ikke var mulig
å stole p̊a v̊ar eksisterende kunnskap, en mening han hadde gjort seg opp etter endt utdanning.
Han oppdaget at de store filosofiske tenkerne opp igjennom verdenshistorien, ikke hadde kunnet
enes om en erkjennelse. For å finne ekte kunnskap, utviklet han en egen metode. Descartes
ønsket å g̊a inn i sin egen bevissthet for å finnet et grunnlag for sikker erkjennelse. Han ønsket
å forkaste all eksisterende kunnskap, og bygge den opp igjen fra grunnen. Metoden hans setter
som et kriterium at fakta aldri kan godtas dersom det ikke fremtrer s̊a klart og tydelig at det
er en selvfølge. Eventuelle problemer man ville støte p̊a, under tilegningen av erkjennelse, skulle
deles opp i s̊a enkle deler at de kunne løses. Dermed kunne man bygge opp komplisert kunnskap,
basert p̊a syntese av aksiomer .

Descartes’ filosofi krav til full tillit til takene, samtidig som den krever en skepsis til sanseerfa-
ring. Descartes mente at hvert individ m̊atte g̊a inn i seg selv for å f̊a innsikt og for å forst̊a at den
sansbare verden, slik vi kjenner den, m̊atte betviles. Denne betød at alt kunne dras i tvil, ogs̊a
v̊ar egen eksistens og tilstedeværelse. Descartes taklet denne problemstillingen p̊a to forskjellige
m̊ater. Det mest kjente grepet han tok for å bekjempe denne tanken, var sitatet ”Cogito, ergo
sum” . Dersom man tviler, tenker man. Det kan man ikke tvile p̊a. Dersom man kan tenke og
tvile, m̊a vi jo være. Den andre metoden for å beviste v̊ar eksistens, drar inn guds eksistens. Gud
kan bare være god, og ville ikke ønske å bedra oss; dermed m̊a vi eksistere. Ergo tankene v̊are
er ikke prosjektert, og v̊ar selvbevissthet er ingen løgn.

Del 2 av beviset til Descartes setter som krav at det eksisterer en gud. Dette mener han at kan
bevises igjennom v̊are tanker. Hvordan kan vi tenke p̊a en gud, dersom det ikke eksisterer eller
aldri har eksistert en? Ut ifra dette beviset for v̊a eksistens, kan vi se hvor stor tillit Descartes ga
til fornuften v̊ar. Han mente at mennesket har blitt medfødt visse ideer, som vi kan bruke som
kilde til erkjennelse .

Spørsm̊alet om kunnskapens grunnlag opptok ogs̊a skotten David Hume. I motsetning til
Descartes, mente Hume at all v̊ar kunnskap og ideer stammer fra erfaringer. Humes filosofi var
p̊a mange m̊ater en motreaksjon til Descartes. Han mente at mennesket sinn startet som en
blank tavle som fylles opp med sanseinntrykk og erfaringer etter hvert som vi lever. Hume var en
ekstrem empirist og stolte ikke p̊a erfaringene slik vi tilegner oss dem. Han levde etter ordtaket

1



Jørgen Grimnes
Høsten 2010

EXPHIL03 Examen philosophicum
Øving 1

”Jeg tror det ikke før jeg f̊ar se det”. Dette er stikkordet for hans utpregede skeptisisme til v̊ar
verdensoppfatning og naturlovene. Han mente at vi ikke kan lage noen regler for naturen, men
kritiserte lovene for å være en generalisering av hendelser .

Hume var en av filosofene som stilte spørsm̊al om vi kan være sikre p̊a at det eksisterer en
fysisk verden, slik som sansene v̊are oppfatter det. Hume delte vitenskapen inn i to kategorier:
begreps- og sanse/erfarings-vitenskap. Den vitenskapen vi tilegnet oss ved hjelp av sanser og
erfaringer ble stemplet som hypoteser eller sannsynligheter. Den eneste formen for vitenskap vi
ikke kan tvile p̊a, er begrepsdefinisjoner og logikk/matematikken. V̊art bilde av hvordan verden
eksisterer, er blitt skapt av sansene; dermed kan vi ikke stole helt sikker p̊a dem. Hume gikk s̊a
langt at han mente det var vulgært å si at det garantert eksisterer en verden slik vi oppfatter
den .

Mennesket kan kun benytte seg av sansene for å tilegne seg informasjon om ”den ytre verden”.
Med andre ord er v̊are forestillinger av den ytre verden kun bilder som er skapt i hjernen basert
p̊a sansene v̊are. Dermed kan vi ikke garantere at det eksisterer en ytre verden lik den vi oppfatter
igjennom sansene v̊are, fordi v̊art bilde av verden kun er et bilde skapt i hodet v̊art. Logisk sett
kan vi derfor ikke stole p̊a at v̊art erfarte inntrykk av verden, er korrekt.

Et tegn p̊a at vi ikke kan stole p̊a sinne v̊art, er kombinasjonsevnen hjernen v̊ar har. Denne
kombinasjonsevnen v̊ar, kan lage forvridde bilder eller oppfatninger om noe. Det er evnen til å
redusere sanseerfaringene ned til blokker, for deretter å bygge opp nye bilder av verden, som kan
skape forvridde bilder i hjernen. For eksempel kan vi ta for oss Gud. I seg selv er det umulig å
gjøre seg opp en mening om hvordan Gud egentlig eksisterer, men vi kan kombinere for eksempel
visdom, godhet, barmhjertighet og lignende. Til sammen vil de skape et bilde i sinne uten at vi
har noe grunnlag til å tro p̊a det. Dersom en forestilling ikke kan forbindes med et sanseinntrykk
vi har hatt, er forestillingen uekte.

Konklusjonen til Hume er at vi ikke rasjonelt og filosofisk sett kan tro at det eksisterer en
ytre verden; det er kun sansene v̊are som skaper den. Allikevel er vi nødt til å tro det eksisterer
en ytre verden, eller ville vi miste fatningen. Hume uttalte: ”Be a philosopher; but, amidst all
your philosophy, be still a man” .

Kant ønsket å tilbakevise Humes epistemologi . Kant var oppsatt p̊a å forsvare Newtons
fysikk, men var samtidig enig i at det ikke trenger å eksistere naturlover i naturen. Kant mente
derimot at det faktum at naturlovene er konstante skyldes v̊ar oppfatning av verden. Mennesket
har ”p̊aført” naturen lover erkjennelse av naturen. Dermed vil de alltid være korrekte for oss.

Kants filosofi sa at man tilegner seg fakta om verden igjennom en erkjennelsesprosess. Er-
kjennelsesprosessen beskriver hvordan menneskets hjerne kan forst̊a verden, og deler virkeligheten
opp i deler; hovedsakelig anskuelsesformene og forstandsformen. Mennesket har et kausalt sinn,
og søker etter å forst̊a hvorfor verden er som den er. Derfor prøver mennesket alltid å tilegne
seg kunnskap om verdenen som omgir oss, selv om dette kan bety at vi støter p̊a antiomer . For
eksempel: Verden m̊a ha en begynnelse, fordi v̊art fornuft sier at alt er for̊arsaket. Samtidig kan
ikke verden ha en begynnelse (den er uendelig). P̊a grunn av menneskets kausale sinn, er dette
en umulig problemstilling å besvare.

Kants filosofi befinner seg i grenselandet mellom rasjonalisme og empirisme. Kant mener vi
trenger sansene (anskuelsesformene) for å tilegne oss informasjon om omverdenen, men vi trenger
fornuften for å forst̊a den. Det er allikevel viktig å skille denne formen for fornuft fra ”ren” fornuft.
Kant betegner ”ren” fornuft, som fornuft som ikke har forankring i sanseerfaringer .

Det er ogs̊a et viktig poeng i Kants filosofi at selv om vi kan være sikre p̊a at det eksisterer
en verden rundt oss, trenger den ikke å ligne p̊a den egentlige verden p̊a noen forst̊aelig m̊ate.
Det er kun igjennom mennesket erfaringer og fornuft at vi har skapt et bilde av den; et bilde
som er sant for oss. Kants filosofi setter subjektet i sentrum i stedet for objektet. Den filosofiske
oppfatningen g̊ar fra ”hvordan p̊avirker verden meg” til ”hvordan p̊avirker jeg verden”.
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