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Jason Stanley kommer i boken Knowledge and Practical
Interests (KPI) med et interessant og viktig bidrag til den
samtidige debatten i epistemologi. Han forsvarer i denne
boken en tese om forholdet mellom kunnskap og praktiske interesser hvor han hevder at hvorvidt en person vet
at noe er tilfelle, for eksempel at flyet deres mellomlander
i Chicago eller at banken er åpen, delvis er avhengig av
vedkommendes praktiske interesser. Videre kritiserer han
konkurrerende tilnærminger, og da særlig kontekstualisme om kunnskapstilskrivelser (heretter bare ”kontekstualisme”), en posisjon som har vært mye diskutert i de
senere årenes debatt i epistemologi og språkfilosofi med
forsvarere som Stewart Cohen, Keith DeRose og David
Lewis.
Det er ikke her rom for å dekke alle sider ved diskusjonen i KPI. Formålet med denne anmeldelsen er å presentere den posisjonen Stanley legger fram i KPI og gi en kort
oversikt over noen sider ved diskusjonen. Selv om Stanley
ikke gir en utførlig presentasjon av sin interesserelative
tilnærming til kunnskap før i kapittel 5 av KPI, vil jeg likevel begynne med å presentere denne posisjonen. Deretter
vil jeg gi en svært kort presentasjon av noen eksempler
Stanley legger fram i innledningen og som spiller en sentral rolle i diskusjonen. Da det ikke er rom for å foreta en
utførlig diskusjon av Stanleys behandling av kontekstualisme velger jeg å ikke gå inn i en slik diskusjon overhodet,
men vil isteden nøye meg med å reise noen spørsmål i
forhold til de eksemplene som utgjør hovedmotivasjonen
for både kontekstualisme og Stanleys posisjon.
Den posisjonen Stanley forsvarer i KPI, går ut på at
praktiske faktorer spiller en rolle i å avgjøre hvorvidt en
sann oppfatning kvalifiserer til å være kunnskap. Stanley
påpeker i sin innledning at de faktorene som tradisjonelt

har vært vektlagt i epistemologiske teorier i en eller annen
forstand er ment å gjøre det mer sannsynlig at subjektets
oppfatning er sann. Eksempler på slike faktorer inkluderer
blant annet om subjektet er i besittelse av tilstrekkelig god
evidens for den aktuelle proposisjonen, eller om subjektets oppfatning er dannet som et resultat av en pålitelig
mekanisme. Ifølge tradisjonell epistemologi er ikke subjektets praktiske situasjon relevant i forhold til hvorvidt
en sann oppfatning kvalifiserer til å være kunnskap. Dette
tradisjonelle synet kaller Stanley ”intellektualisme”.
Stanley argumenterer i KPI mot intellektualisme og går
inn for en posisjon han kaller ”interesserelativ invariantisme” (IRI):”Bare Interest-Relative Invariantism […] is
simply the claim that whether or not someone knows that
p may be determined in part by practical facts about the
subject’s environment” (Stanley 2005, s. 85). Hvorvidt x
vet at p er ikke bare avhengig av den typen faktorer som
tradisjonelt har vært vektlagt i epistemologiske teorier om
kunnskap, som for eksempel om x har god evidens for p
eller om oppfatningen til x har oppstått som et resultat av
en pålitelig mekanisme, men kan delvis også være avhengig av den praktiske situasjonen til x. Hvor mye som står
på spill for subjektet, hvor viktig p er, kan være med å
avgjøre hvorvidt vedkommende vet at p. Hvis mye står på
spill, kan det hende at subjektet må ha bedre evidens for å
vite noe enn det som ellers ville vært tilfelle.1
Selv om intellektualisme er en utbredt posisjon, er ikke
Stanley alene om å innta en posisjon som IRI. På mange
måter kan Stanleys bidrag ses i sammenheng med en trend
i den samtidige debatten i epistemologi som går ut på at
kunnskap tilskrives en sentral plass i epistemologien.2 Et
syn som ligner på IRI har blitt forsvart av Jeremy Fantl og
Matthew McGrath (2002). John Hawthorne (2004, kap. 4)
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har også presentert en versjon av dette synet under navnet
”sensitiv moderat invariantisme”, men selv om hans framstilling av sensitiv moderat invariantisme er positiv, går
han ikke uforbeholdent inn for et slikt syn, men inntar en
mer forsiktig holdning.3,4 I så måte går Stanley lenger i å
eksplisitt forsvare IRI enn det Hawthorne gjør.
I innledningen legger Stanley fram en rekke eksempler
som er ment å motivere hans posisjon.5 Ifølge Stanley er
disse eksemplene ment å avdekke ”the powerful intuitive
sway of the thesis that knowledge is the basis of action”
(Stanley 2005, s. 12). Siden disse eksemplene spiller en
sentral rolle i diskusjonen i KPI er det verdt å se nærmere
på dem her for bedre å kunne forstå diskusjonen.

semplene. For eksempel tar han for seg tilfeller der Hannah
og Sarah ikke er klar over at det er mye som står på spill, og
andre tilfeller der subjektet og den som tilskriver kunnskap
til subjektet er i forskjellige praktiske situasjoner. Her er
det tilstrekkelig å se på de mest grunnleggende eksemplene for å forstå den rollen de spiller i å motivere IRI.
Men selv om Stanley appellerer til eksempler som
dette for å motivere IRI, er han imidlertid ikke alene om
å benytte seg av slike eksempler for å motivere sin posisjon. Kontekstualister har også benyttet seg av slike eksempler, og Stanley legger fram sin versjon av IRI i kapittel
5 etter først å ha viet de første fire kapitlene av KPI til
en diskusjon av nettopp kontekstualisme. Ifølge Stanleys
formulering er kontekstualisme det synet at kunnskapstilskrivelser, instanser av ”x vet at p”, er kontekstavhengige.
At kunnskapstilskrivelser er kontekstavhengige innebærer
at de uttrykker forskjellige proposisjoner i ulike kontekster. Det er verdt å understreke at mens IRI fokuserer på
den praktiske situasjonen til subjektet, er det ytringskonteksten, konteksten til den som tilskriver kunnskap, som
er avgjørende ifølge en kontekstualistisk behandling av
kunnskapstilskrivelser.
For å forstå hva kontekstualisme innebærer, kan det
være nyttig å se på et åpenbart kontekstavhengig uttrykk
som ”her”. Setningen ”Det er kaldt her” kan være sann
som ytret i én kontekst, men falsk som ytret i en annen,
avhengig av hvor den som snakker befinner seg. På samme
måte kan en setning av formen ”S vet at p” være sann som
ytret i én kontekst, men falsk som ytret i en annen.6 For
eksempel kan kontekstualister hevde at kunnskapstilskrivelser kan uttrykke forskjellige proposisjoner i forskjellige
kontekster avhengig av hva som står på spill i de aktuelle
kontekstene for på denne måten å forklare våre intuisjoner
om de eksemplene som Stanley benytter seg av.
Stanleys strategi i argumentasjonen mot kontekstualisme går i hovedsak ut på å forsøke å vise at kunnskapstilskrivelser ikke oppfører seg slik man forventer at kontekstavhengige uttrykk skal oppføre seg når man ser på
andre kontekstavhengige uttrykk. På bakgrunn av dette
konkluderer han med at det eneste belegget for å hevde at
kunnskapstilskrivelser er kontekstavhengige stammer fra
eksempler av den typen han benytter seg av for å motivere
IRI. ”Given the paucity of the linguistic evidence for contextualism, and the lack of an alternative way to establish
it, the evidence for contextualism rests solely upon the
cases discussed in the Introduction” (Stanley 2005, p. 84).
I kapittel 6 sammenligner Stanley IRI og kontekstualisme. Han hevder at kontekstualisme ikke står sterkere
enn IRI verken når det gjelder kontraintuitive kontrafak-

Low Stakes. Hannah and her wife Sarah are driving
home on a Friday afternoon. They plan to stop at the
bank on the way home to deposit their paychecks. It is
not important they do so, as they have no impending
bills. But as they drive past the bank, they notice that
the lines inside are very long, as they are on Friday
afternoons. Realizing that it isn’t very important that
their paychecks are deposited right away, Hannah says,
‘I know the bank will be open tomorrow, since I was
there just two weeks ago on Saturday morning. So we
can deposit our paychecks tomorrow morning.’
High Stakes. [Som i Low Stakes…] Since they have an
impending bill coming due, and very little in their account, it is very important that they deposit their paychecks by Saturday. Hannah notes that she was at the
bank two weeks before on a Saturday morning, and it
was open. But as Sarah points out, banks do change
their hours. Hannah says, ‘I guess you’re right. I don’t
know that the bank will be open tomorrow.’ (Stanley
2005, s. 3-4)
Gitt at banken er åpen i begge tilfeller, så virker det
intuitivt riktig å si at Hannahs ytring av ”I know the bank
will be open tomorrow” i Low Stakes er sann. Samtidig
virker det også riktig å si at Hannahs ytring av ”I don’t
know that the bank will be open tomorrow” i High Stakes
er sann. Imidlertid har Hannah tilsynelatende like mye evidens for proposisjonen at banken er åpen i begge tilfeller,
nemlig at hun var i banken på en lørdag to uker tidligere.
IRI kan forklare våre intuisjoner om disse eksemplene ved
å peke på forskjellen i Hannahs og Sarahs praktiske situasjon i de to eksemplene. I Low Stakes er det lite som står på
spill, men i High Stakes er det svært viktig for Hannah og
Sarah om banken er åpen eller ikke. Derfor vet Hannah at
banken er åpen i Low Stakes, men ikke i High Stakes.
Stanley presenterer også andre varianter av disse ek-
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tiske påstander som ”If Hannah had a bill coming due,
then she wouldn’t know that the bank will be open”, eller når det gjelder å svare på utfordringen fra skeptisisme.
Videre argumenterer Stanley for at IRI, sett under ett, gir
en bedre forklaring av våre intuisjoner om eksemplene i
innledningen enn det kontekstualisme gjør.
Stanleys kritikk av kontekstualisme er i mange henseender overbevisende. Imidlertid er det verdt å stille
spørsmål om våre intuisjoner i de eksemplene Stanley
presenterer i innledningen gir tilstrekkelig motivasjon
for en kontekstualistisk eller interesserelativ behandling
av kunnskapstilskrivelser. Riktignok kommer Stanley inn
på noen alternative forklaringer av disse intuisjonene i
innledningen, for eksempel nevner han muligheten for
at våre intuisjoner kan gis en postsemantisk eller pragmatisk forklaring. Han følger Keith DeRose (1999, 2002) i
å være skeptisk til en slik forklaring av våre intuisjoner
om de aktuelle eksemplene med den begrunnelsen at slike
forklaringer truer med å undergrave muligheten for å teste
semantiske teorier ved hjelp av eksempler av denne typen
(Stanley 2005, s. 14-15). Stanley følger også DeRose i å
hevde at slike pragmatiske forklaringer av tilsynelatende
semantisk relevante intuisjoner bare er en rimelig strategi
når forklaringen er basert på generelle konversasjonelle
regler som Paul Grices (1991) konversasjonelle maksimer,
og hevder videre at en slik forklaring ikke er tilgjengelig i
forbindelse med disse intuisjonene.
Imidlertid er det ikke gitt at man ikke kan gi en slik
forklaring av våre intuisjoner basert på generelle regler.
Både Patrick Rysiew (2001) og Jessica Brown (2005) har
forsøkt å forklare våre intuisjoner om eksempler av den
typen Stanley benytter seg ved å vise til slike generelle konversasjonelle regler. Begge baserer seg på konversasjonelle
regler som sier at man skal gjøre sitt bidrag relevant ut
fra hensikten til den pågående samtalen.7 Det som er relevant i én kontekst kan være irrelevant i en annen. Hvis
vi forutsetter at de epistemiske kravene til kunnskap er
moderat høye, kan det i visse kontekster være at det som
er relevant ikke er hvorvidt Hannah vet at banken er åpen,
men om hun er i en sterkere epistemisk posisjon enn det
som kreves for at hennes oppfatning skal kvalifisere til å
være kunnskap. I en slik kontekst kan derfor en kunnskapstilskrivelse kommunisere at Hannah er i en sterkere epistemisk posisjon enn det som er nødvendig for kunnskap,
da det ikke er relevant hvorvidt Hannah vet at banken er
åpen eller ikke, men om hun er i en sterkere epistemisk

posisjon. På denne måten kan man forklare våre intuisjoner om Low Stakes og High Stakes. I High Stakes er det en
sterkere epistemisk posisjon som er relevant, for eksempel
en som krever at man skal kunne utelukke at banken har
endret åpningstid. Siden Hannah ikke er i en slik sterkere
epistemisk posisjon virker det derfor intuitivt riktig når
hun sier ”I don’t know that the bank will be open tomorrow” selv om hun faktisk vet at banken er åpen.
Jeg lar det være et åpent spørsmål om dette er en korrekt forklaring av våre intuisjoner. Poenget er snarere å
peke på at det finnes andre forklaringer av disse intuisjonene enn IRI og kontekstualisme. Dette bidrar til å så
tvil om motivasjonen for både IRI og kontekstualisme.
Her har det bare vært anledning til å nevne noen sider
ved Stanleys bidrag til den samtidige debatten i epistemologi, og det er mye å si om det som ikke har blitt nevnt
her. Hvorvidt Stanley gir oss tilstrekkelig motivasjon for å
gå inn for IRI er et åpent spørsmål, men selv om man ikke
finner Stanleys posisjon attraktiv er det fortsatt mye å få
ut av KPI, og kanskje særlig hans bidrag til den pågående
debatten om kontekstualisme. Alt i alt er det mye å hente
i KPI for den som er interessert i hva som foregår i den
samtidige debatten i epistemologi.
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Noter

1 Det er verdt å understreke at IRI, forstått på denne måten, er forenlig med mange forskjellige syn på kunnskap (Stanley 2005, s. 85).
2 Se særlig Williamson (2000).
3 Denne posisjonen går også under navnet ”subjektsensitiv invariantisme”.
4 Hawthorne skriver: ”Put a gun to my head and I will opt for a [sensitive invariantist] treatment of the [lottery] puzzles built around the materials from
the ‘Practical Environment’ section above. But I am far from confident that this is the correct way to proceed” (2004, s. 188).
5 Stanleys eksempler er basert på eksempler tidligere lagt fram av kontekstualister som ledd i deres forsøk på å argumentere for at kunnskapstilskrivelser
er kontekstavhengige. Se særlig DeRose (1992) og Cohen (1999).
6 Man skal ikke av dette slutte at kontekstualister må implementere sitt syn ved å hevde at verbet ”vite” er en indeksikal som ”her”.
7 Jfr. det maksimet Grice (1991) kaller ”the maxim of Relation”.
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