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Prekognisjon – evnen til å se inn i fremtiden – blir sjelden debattert i
fagfilosofiske fora. I én forstand har fagfilosofer god grunn til ikke å beskjeftige seg med prekognisjon: Prekognisjon er umulig. Det som imidlertid gjør prekognisjon interessant, er at selv om filosofer stort sett er
enige i at prekognisjon er umulig, er de svært uenige om hvorfor.
Av Ole Martin Moen
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I

dette av at du antar at om ti minutter kommer eggene til å
være hardkokte, og gitt vanlige egg, vanlig lufttrykk og et
rimelig kriterium for når et egg er hardkokt, vil du ha rett
i din antagelse om hva som vil ha skjedd ti minutter frem i
tid. Det samme gjelder dersom du ser et snøskred komme
mot deg, og du forsøker å flykte fra det. Årsaken til at du
flykter er at du kan forutsi hva som kommer til å skje i nær
fremtid dersom du ikke flykter. Du kan gjøre dette siden
faktorene involvert i snøskredet er determinert (P1), og du
selv har så mye kunnskap om dem at du i grove trekk kan
forutsi hva de er determinert til (P2).
Når jeg her bruker begrepet «prekognisjon» er det
derimot ikke denne formen for prekognisjon jeg referer
til. Det jeg referer til er prekognisjon av fenomener og tilstander som avhenger av menneskelige valg. Eksempler på
dette kan være hva som vil skje med dollarkursen om et år,
når du neste gang kommer til å snuble, hvor mange som
vil kjøpe Morgenbladet neste uke og hva som kommer til
å ha bli funnet opp innen år 2050. Selv om noen av disse
faktorene kan forutsies i form av kvalifisert gjetning – for
eksempel vil en god økonom i noen tilfeller kunne si noe
om en valutakurs frem i tid – tenker vi likevel at det innenfor sfæren av menneskelige valg er noe som ligger på utsiden av hva vi kan tilegne oss kunnskap om. Hvorfor er
det slik?
Skal vi tro de eksperimentelle filosofene Shaun Nichols
og Joshua Knobe (2008: 11-12), vil de fleste ikke-filosofer
hevde at prekognisjon av menneskelig aktivitet (heretter
bare prekognisjon) er umulig fordi P1 er usann. De vil
hevde at utfallet av fremtidens valg er ennå ikke er avgjort,
og at det derfor er umulig å kunne «oppfatte» en fremtidig
handling. Enkelt og greit: man kan ikke vite noe om hva
som blir funnet opp innen 2050 siden dette er avhengig
av menneskelige valg som ennå ikke er tatt. Mange filosofer vil derimot være uenige og hevde at P1 er sann og
at det eneste som hindrer oss fra prekognisjon er at P2 er
usann. Blant filosofer som godtar P1, men forkaster P2, er
Thomas Hobbes, Baruch de Spinoza, John Locke, David
Hume, John Stuart Mill, Friedrich Nietzsche og Donald
Davidson. De vil hevde at utgangen av alle fremtidens valg
allerede er avgjort metafysisk, men at hvilke konkrete utfall dette kommer til å bli, er avhengig av for mange og
for kompliserte faktorer til at det er epistemisk mulig å
tilegne seg kunnskap om dem. De vil derfor være enige i
at dersom man hadde sett bort fra menneskelige begrensninger, ville prekognisjon faktisk vært mulig. Dersom man
hadde perfekt kunnskap om alle partikler i universet og
alle lovene som styrer disse partiklene, ville man i prinsip-

Steven Spielbergs film Minority Report (2002) arbeider
Chief John Anderson (Tom Cruise) i det amerikanske
politiets «Precrime Division»; en avdeling i politiet som
etterforsker og slår ned på kriminalitet som vil bli begått
i fremtiden. Ved hjelp av «precogs» – mennesker som har
mutert til å kunne se inn i fremtiden – kan «Precrime
Division» tilegne seg kunnskap om og avverge kriminelle
handlinger før de skjer. Politiavdelingen går på skinner –
helt frem til dagen da Chief John Anderson får vite at han
selv kommer til å begå et drap i fremtiden, og følgelig må
arresteres for noe han verken har gjort eller tenker å gjøre.
De fleste filosofer er enige i at prekognisjon ikke er
mulig, enten det er i form av «Precrime Divisions»,
Nostradamus, tarotkort eller horoskoper. Det mange filosofer derimot er uenige om, er hva som er den prinsipielle
årsaken til at prekognisjon er umulig – altså, hvilket premiss eller hvilke av premissene prekognisjon hviler på som
er usanne.
To premisser må være sanne for at prekognisjon skal
være mulig:
P1: Alle handlinger og hendelser er forutbestemt.
P2: Det er mulig å tilegne seg kunnskap om hvilke
konkrete handlinger og hendelser som er
forutbestemt.
Grunnen til at P1 må være sann for at prekognisjon skal
være mulig, er at dersom det på et tidspunkt (T1) der en
«precog» ser et fremtidig drap (A dreper B) ennå ikke er
avgjort hvorvidt A faktisk vil velge å drepe B, vil «prekognisjonen» ved T1 ikke være en kognisjon av noe som helst.
Prekognisjon forutsetter determinisme. Determinisme er
derimot et nødvendig, men ikke et tilstrekkelig kriterium
for prekognisjon. I tillegg til at fremtiden må være determinert, må vi på en eller annen måte kunne tilegne oss
kunnskap om hva fremtiden konkret er determinert til.
Dersom vi ikke kan dette, kan vi kun (gitt P1) vite noe
svært generelt og prekognisjonsmessig verdiløst om fremtiden: hva enn som skjer vil være determinert til å skje.
Vi kan derfor si at prekognisjon har både en metafysisk
(P1) og en epistemisk (P2) forutsetning: metafysisk forutsetter prekognisjon determinisme; epistemisk forutsetter
prekognisjon muligheten for erkjennelse av hva verden er
determinert til.
Det er viktig å være klar over at prekognisjon, i en,
begrenset forstand, åpenbart er mulig. Altså, innenfor
visse rammer er både P1 og P2 sanne. Dersom du koker
egg og setter en alarm til å ringe etter ti minutter, kommer
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Det vitenskapelige argumentet for determinisme diskuteres av Thomas Nagel i hans artikkel «Freedom». Ifølge
Nagel er det nettopp et vitenskapelig syn på verden som
«tvinger» oss til å akseptere determinisme, selv om determinisme – i følge Nagel – synes å være innlysende usant før vi
inntar et vitenskapelig perspektiv. Når vi handler, hevder
Nagel, er det unektelig tilfellet at «alternative possibilities
seem to lie open before us: to turn right or left, to order
this dish or that, to vote for one candidate or the other –
and one of the possibilities is made actual by what we do.»
(Nagel 2003: 232) Selvsagt vedgår Nagel at vi har et begrenset handlingsrom, men innenfor handlingsrommet vi
Determinisme
har, ser det ut til at våre handlinger er genuint opp til oss og
Den metafysiske muligheten for prekognisjon står og faller
ikke er et resultat av krefter utenfor vår kontroll. Følgelig
på spørsmålet om hvorvidt determinisme er sant. Ifølge
ser det ut til at det er visse aspekter ved fremtiden som
The Oxford Companion to Philosophy er determinisme «the
ennå ikke er bestemt. Siden overbevisthesis about the world that all events
ningen om dette ligger svært dypt i oss,
without exception are effects necessiDen metafysiske muliger det ifølge Nagel noe iboende absurd
tated by earlier events», en tese som inover determinisme, siden determinisme
nebærer at «any event of any kind is an
heten for prekognisjon
innebærer at utfallet av hvert eneste valg
effect of a prior series of effects, a causal
står og faller på spørsmåvi tar – helt ned til minste detalj – var
chain with every link solid» (Honderich
let om hvorvidt determiavgjort og måtte være avgjort lenge før
2005: 208a). Dersom dette er sant, følnisme er sant.
vår fødsel, og følgelig at det aldri stod i
ger det at P1 er sann. Dersom alt som
vår makt å utføre en handling annerleskjer, skjer som følge av nødvendiggjødes enn hvordan vi faktisk utførte den. Skal vi tro Nagel
rende kausallover, er alle handlinger og hendelser i fremer altså vår intuitive antagelse at vi har fri vilje; fri vilje i en
tiden allerede avgjort – og følgelig er det ingenting ved
forstand inkompatibel med determinisme.
fremtiden man ikke kan forutsi dersom man har perfekt
Ifølge Nagel holder derimot denne antagelsen bare så
kunnskap om alle partikler i universet og lovene som styrer
lenge vi utelukkende introspekterer, altså, så lenge vi kun
disse.
har blikket rettet innover og betrakter vår subjektive oppJeg skal nå undersøke hvorvidt vi har grunn til å tro
levelse av oss selv. Når vi ekstrospekterer – og vi forsøker
at determinisme er sant, og vil begynne med å gripe fatt i
å se oss selv utenfra, fra et objektivt og vitenskapelig perargumentene for determinisme.
spektiv – er vi ifølge Nagel tvunget til å forlate overbevisDet finnes mange strategier for å argumentere for at
ningen om at vi har fri vilje og godta at vi er determinert.
determinisme er sant. En strategi er å argumentere for at
Årsaken til dette er at når vi ser våre handlinger ikke bare
determinisme er apriorisk sant eller et aksiom som ligger
innenfra, som en del av oss selv, men utenfra, som en del
til grunn for vår videre forståelse av verden (Taylor 1992:
av verden som helhet, blir våre handlinger og våre tanker
36). Dette argumentet vil jeg ikke ta for meg her, men jeg
«components of the flux of events in the world [and] there
vil kort nevne at jeg mener argumentet er lite overbeviseems to be no room [for freedom] in a world of neural
sende fordi man like gjerne kan postulere som apriorisk
impulses, chemical reactions, and bone and muscle moveeller aksiomatisk sant at determinisme er usant, og hevde
ments» (229-231). Vitenskapelig sett synes alt å bestå av
at også fri vilje – her forstått som vår evne til fritt å velge
materie, inkludert vår hjerne, og materie ser ut til å være
mellom handlingsalternativer som alle er genuint åpne for
styrt av uforanderlige mekaniske kausallover. Følgelig ser
oss – ligger til grunn for hele vår oppfattelse av verden
vårt handlingsrom ut til å bli borte; vi blir innfløkte bevis(Binswanger 1991: 23-28). Det jeg vil begrense meg til
ste maskiner.
i det følgende er å undersøke påstanden om at determiKjernen i dette argumentet for determinisme er at det
nisme er aposteriorisk sant, og spesifikt: at determinisme
innenfor et vitenskapelig verdensbilde synes utrolig at det
er en posisjon vi må akseptere dersom vi aksepterer et viskulle kunne eksistere noe som ikke er styrt av nødvendigtenskapelig verdensbilde.
pet – gitt determinisme – kunne ha drevet prekognisjon
av menneskelig atferd på samme måte som man kan drive
prekognisjon av snøskred.
I denne artikkelen vil jeg forsvare standpunktet de
fleste ikke-filosofer inntar: at prekognisjon er umulig fordi
P1 er usann, altså, fordi determinisme er usant. Følgelig vil
jeg argumentere for at prekognisjon er umulig ikke bare
epistemisk, på grunn av menneskers begrensninger, men
metafysisk, slik at ingen – uavhengig av kunnskapsnivå –
kan bedrive prekognisjon.
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oss til å tro at Q1 er sann. Det argumentet som her er
gjørende kausale lover. Videre kan det hevdes at det er mer
relevant, er som sagt det vitenskapelige argumentet og kun
utrolig at vi skulle ha noe slikt et sted i vårt hode – og
det vitenskapelige argumentet. Dette argumentet hevder
nær sagt umulig at dette ikke-kausale i tillegg til å eksistere
at observasjon leder oss til å akseptere determinisme. La
i vårt hode, skulle kunne påvirke noe fysisk og kausalt,
oss nå undersøke denne påstanden.
nemlig resten av kroppen vår, i det vi velger å handle. Det
Først og fremst er det åpenbart at en
kan derfor synes som om en vitenskapåstand om at vitenskapen krever deterpelig verdensanskuelse ikke gir rom for
fri vilje, og følgelig at fri vilje bør for- Det kan derfor synes som minisme ikke er uten grunnlag. Vi obserkastes på lik linje med guder, engler og om en vitenskapelig ver- verer at baller ruller når de blir dyttet, at
mirakler.
densanskuelse ikke gir det smeller når en bok faller i gulvet, at is
Dette er det vitenskapelige argurom for fri vilje, og følge- smelter når det blir liggende i varmen og
at en lyspære begynner å lyse når vi skrur
mentet for determinisme, altså, argulig at fri vilje bør forkastes
på strømmen mens den slutter å lyse når vi
mentet fra vitenskapelig erfaring for
på
lik
linje
med
guder,
enskrur av strømmen. Ting ser unektelig ut
hvorfor vi bør forlate vår intuisjon om
gler og mirakler.
til å være styrt av fysiske lover, og utfører
at vi er genuint frie og godta determivi to like handlinger under like omstendignisme, og det er dette (og kun dette)
heter, går vi ut ifra at disse vil ha like utfall.
argumentet vi skal ta for oss her.
Følgelig ser det ut til at verden – dersom vi observerer den
Syllogistisk kan det vitenskapelige argumentet settes
– ikke er åpen for annet enn mekanisk kausalitet.
opp slik:
Et viktig første poeng å merke seg i det man skal argumentere imot Q1 er at Q1 ikke bare en samling av parQ1: Universet og alle dets deler følger nødvendigtikulære observasjoner («baller ruller», «is smelter» osv...),
gjørende kausallover
men en slutning fra de partikulære observasjonene vi har
Q2: Mennesket er en del av universet
gjort oss til en generell regel om hvordan universet og alle
K: Mennesket følger nødvendigdets deler fungerer. Q1 er en induktiv slutning, og dersom
gjørende kausallover
determinisme er vitenskapelig, er determinisme en induktiv slutning; en generell regel formet på grunnlag av våre
Spørsmålet om P1 er derfor spørsmålet om hvorvidt dette
observasjoner. Det synes for meg å være umulig å redegjøre
er et argument vi bør la oss overbevise av. Siden det ikke
for hvordan determinisme kan være observasjonsbasert
ser ut til å være tvil om at syllogismen over er formelt gyluten å være en induktiv slutning.
dig, og også lite tvil om at Q2 er sann, blir spørsmålet
Det faktum at Q1 er en induktiv slutning leder til at
hvorvidt vi har grunn til å tro at Q1 er sann. Dersom Q1
den kan kritiseres på en av to måter: Man kan enten 1)
er sann må fremtiden være determinert; dersom Q1 er
kritisere den på grunnlag av den generelle usikkerheten
usann kan større eller mindre deler av fremtiden være udesom følger med induktive slutninger, eller man kan 2) kriterminert. Hvis Q1 er sann er prekognisjon bare et epistetisere den på grunnlag av den spesifikke usikkerheten som
misk problem; hvis Q1 er usann er det også et metafysisk
følger med denne spesifikke induktive slutningen. Strategi
problem.
1) er en altfor vid strategi, og en slik strategi vil ikke være
I det følgende vil jeg forklare hvorfor våre argumenter
et angrep på determinisme per se, men et angrep på all
for å godta Q1 er svakere enn vi ofte antar, og at disse
induksjon og følgelig et argument for generell skeptisisme
argumentene er langt svakere enn hva som må til for å
– og derigjennom et argument som avfeier fri vilje like
overkjøre vår intuisjon om at vi ikke er determinert til å
mye som det avfeier determinisme. Jeg skal derfor nå se på
handle slik vi handler. Følgelig vil jeg argumentere for at vi
usikkerheten som ligger bak den spesifikke slutningen om
bør akseptere at vi har fri vilje i en forstand inkompatibel
at «universet og alle dets deler følger nødvendiggjørende
med determinisme – og følgelig, at prekognisjon er metakausallover» (Q1).
fysisk umulig.
I én forstand kan slutningen om at verden er determinert synes svært solid. Som A. F. Chalmers påpeker, er to
Ikke-determinisme
kriteria for en solid induktiv slutning at den må være inFor å kunne vurdere sannhetsgehalten i Q1 er det først
dusert fra både a) mange eksempler og b) eksempler av fornødvendig å forstå hva som i første omgang kan motivere
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det finnes moteksempler til determinisme. Jeg mener det
finnes to former for moteksempler. Det første er hva Nagel
påpeker når han hevder at det er introspektivt selvinnlysende at vi har fri vilje, eller – i det minste – at fri vilje
er vår utgangsposisjon, og at bevisbyrden ligger på deterministenes side. Som Bryan Caplan hevder, «[we] observe
uncaused changes during [our] every waking moment,
whenever [we] contemplate [our] own choices», og som
han videre argumenterer, har vi ingen større grunn for å
tro at vi er utsatt for en illusjon når vi oppfatter at vi har fri
vilje enn at vi utsettes for en illusjon når vi hører, smaker,
lukter eller ser. Det er heller ikke slik, ifølge Caplan, at
introspeksjon er en ugyldig form for observasjon (Caplan
1997: 1-5); den intuitive opplevelsen av å være fri er med
andre ord en opplevelse som må tas med som en del av vår
opplevelse av verden.
For det andre er det heller ikke klart at alt peker i retning determinisme når vi ekstrospekterer.
Det åpenbare fenomenet å vise til er selvsagt kvantemekanikk, som ser ut til å bekrefte at ulike resultater kan
oppstå fra like forhold, og følgelig gir oss grunn til å betvile at alt som skjer, skjer som følge av nødvendiggjørende
kausallover der et gitt utgangspunkt alltid leder til et gitt
utfall. I forbindelse med dette er det også noe annet som
bør påpekes, og som videre gjør determinisme-hypotesen
svakere. Det er nemlig et faktum at en induktiv slutning
er mindre sikker jo mindre man vet om partikulærene som
er dekket av induksjonen. I det man har en induksjon som
forsøker å si noe om universet som helhet blir det derfor
nødvendig å spørre hvor mye vi faktisk vet om universet
som helhet – og svaret er at vi vet svært lite. Mens vi vet
svært mye om både snøskred og egg, er vi bare er i startgropen til å fatte hvordan ulike fenomener i universet som
sådan fungerer, både på både mikro- og på makronivå.
Dette gjelder alt fra kvantemekanikk og antimaterie til
ting som er så nærliggende for oss som gravitasjon, lys og
bevissthet; vi oppfatter at disse fenomenene finnes og vi
aksepterer deres virkelighet, men vi vet ikke hvordan det
har seg at disse fenomenene er som de er. I et mangfoldig
univers som vi bare er i begynnelsen av å fatte, er generaliseringer som sådan problematiske. Av den grunn er det
åpenbart problematisk å si at hele universet må være styrt
av én grunnleggende lov: mekanisk kausalitet.
Dette synes særlig å være tilfellet når både vår introspektive opplevelse av fri vilje og f.eks. kvantemekanikk
taler imot.
En determinist kan selvsagt hevde at verken vår introspektive opplevelse av fri vilje eller vår ekstrospektive

skjellig natur. (Chalmers 1999: 46). Begge disse kriteriene
er oppfylt i tilfellet determinisme; vi ser mange eksempler
på deterministisk kausalitet (eksemplene ovenfor) og vi ser
at dette gjelder for svært mange ulike ting i svært mange
ulike sammenhenger. Hovedproblemet med slutningen
«universet følger nødvendiggjørende kausallover», derimot, er at det er en ekstremt vid slutning. Mens induktive slutninger som «baller ruller» og «mennesker er dødelige» kun forsøker å si noe om en begrenset gruppe partikulærer (baller og mennesker), forsøker Q1 å si noe om
alle partikulærer. Q1 sier ikke bare noe om partikulærer av
type A eller type B, men om partikulærer uansett type. Q1
er en lov som, hvis gyldig, gjelder for alt fra baller, mennesker og trikkeskinner til supernovaer og tannkrem.
At en induktiv generalisering er vid og forsøker å si noe
om en stor mengde konkreter er selvsagt ikke et argument
mot generaliseringen. Derimot er det et faktum at jo videre en generalisering er, jo mer sårbar er den for moteksempler. Dette er påpekt i tilfellet determinisme av vitenskapsfilosofen Nancy Cartwright, som i The Dappled World: A
Study of the Boundaries of Science bruker merkelappene
«fundamentalism» og «pluralism» for å referere til henholdsvis determinisme og ikke-determinisme (Cartwright
1999: 104-5). Grunnen til at Cartwright kan bruke disse
merkelappene, er det følgende: Mens determinisme innebærer at universet styres av én grunnleggende årsaksmodell
(mekanisk kausalitet), åpner ikke-determinisme for flere
modeller – inkludert mekanisk kausalitet. Det er ikke tilfellet at ikke-determinister qua ikke-determinister benekter eksistensen av mekanisk kausalitet. Årsaken til dette er
at man kan hevde at et fenomen finnes – og endog hevde
at fenomenet er svært utbredt – uten å hevde at fenomenet er universelt. Spørsmålet vi står overfor er derfor ikke
hvorvidt mekanisk kausalitet finnes; dette er nær sagt alle
enige om. Spørsmålet er hvor utbredt mekanisk kausalitet er – og om det altså er så utbredt at det er universelt,
hvilket det må være dersom determinisme som prinsipp
skal utradere fri vilje. Siden ikke-determinisme dekker alle
mulige verdener unntatt den totalt determinerte, mens
determinisme kun dekker den totalt determinerte, er determinisme en langt mer ambisiøs generalisering enn ikkedeterminisme. Av den grunn er det en viktig epistemisk
asymmetri mellom determinisme og ikke-determinisme:
mens et moteksempel til determinisme (et eksempel på
noe ikke-determinert) falsifiserer determinisme, er det
ikke tilfellet at et moteksempel til ikke-determinisme (et
tilfelle på noe determinert) falsifiserer ikke-determinisme.
Gitt at dette er sant, blir spørsmålet videre hvorvidt
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sempel, at man observerer at noe skjer uten at fysiske lover
kunnskap om kvantemekanikk falsifiserer determinisme.
kan forklare det, som at materie plutselig begynner å beEt argument kan for eksempel være at begge disse fenomevege seg mot tyngdekraften uten at et at legeme presser det
nene kun er komplekse former for determinisme; former
i en slik retning. Problemet for determinister er derimot
så komplekse at vi narres til å tro at de er ikke-determinerat dette skjer svært ofte, faktisk hver gang en person sitter
te. Dette er et argument som viser til noe det må vedgås
stille for så å løfte en arm. Selvsagt kan en determinist her
at er en logisk mulighet. Likevel er dette ikke i seg selv et
trivielt påpeke at det er musklene og senene som løfter
uttømmende svar fra deterministers side. Årsaken er at det
armen og at disse er determinert, men dette forflytter bare
reiser et nytt spørsmål: dersom verken kvantemekanikk elspørsmålet. Spørsmålet blir da hva som i første omgang er
ler vår introspektive opplevelse av å ha fri vilje falsifiserer
årsaken til at hjernen sender ut signaler om muskelsamdeterminisme – hva er da falsifikasjonskriteriet?
mentrekningene som skal til for at armen skal løfte seg.
Som Karl Popper hevdet, er det nødvendig for en
Disse ser, så langt vi vet, ut til ikke å ha noen klart devitenskapelig teori å definere kriteriene for hva slags obterminert årsak; dersom man ser en stillesittende person,
servasjoner som – dersom disse faktisk ble gjort – ville
kan ingen målinger bli gjort som kan indikere hvorvidt
motbevise teorien. Ifølge Popper er det kun teorier som
personen om et halvt minutt vil velge å
i prinsippet kan motbevises (falsifiseres)
heve armen.
som er å regne som vitenskapelige. La
Dersom verken kvanDersom heller ikke dette falsifiserer
meg konkretisere dette. Et eksempel på
determinisme, blir da spørsmålet på ny
en formalt vitenskapelig teori kan være
temekanikk eller vår
hva som vil gjøre det. Selvsagt kan en deteorien om at «bare mennesker kan skriintrospektive oppleterminist gå til det ekstreme og hevde at
ve». Denne teorien kan i praksis la seg
velse av å ha fri vilje
alt vi kjenner av kausallover må oppheve
falsifisere, mest åpenbart av en observafalsifiserer
determidersom determinisme skal være usant:
sjon av at noe ikke-menneskelig – for eknisme – hva er da
murvegger må begynne å synge, steiner
sempel en ape – skriver. Et eksempel på
falsifikasjonskriteriet?
må hoppe rundt og filosofiske tidsskrifen formalt ikke-vitenskapelig teori kan
ter må på uforklarlig vis og på tilfelvære en teori som hevder at «alle mendige tidspunkter begynne å blinke rosa.
nesker har sinnslidelser, men hos noen er
Problemene med disse falsifikasjonskriteriene er derimot
disse undertrykket slik at man ikke kan legge merke til
for det første at de synes for strenge; determinisme kan
dem». Denne teorien er ikke-vitenskapelig fordi den ikke
være usant selv om murvegger aldri synger. For det andre
kan la seg falsifisere. Hvis man observerer mennesker med
ser det ikke ut til å være noen prinsipiell forskjell som forsinnslidelser, bekrefter dette teorien. Hvis man observerer
klarer hvorfor disse falsifikasjonskriteriene skal godtas som
mennesker som ikke ser ut til å ha sinnslidelser, bekrefter
relevante kriterier, mens kriteriet om at en hånd skal kundette også teorien. Følgelig er teorien ikke falsifiserbar, og
ne heves ikke skal godtas. I tilfellet der en hånd heves vil
den må da forkastes som ikke-vitenskapelig. Grunnen til
en determinist si at utsendelsen av nervesignaler som hever
at den må forkastes som ikke-vitenskapelig når den ikke
hånden, selv om de ser ut til å være udeterminert, egentlig
er falsifiserbar, er at den da ikke er observasjonsbasert.
er styrt av determinerende lover som vi ennå ikke kjenner,
Dersom man kan fylle inn de observasjonene man vil, og
for eksempel nevrologiske fakta om årsaksforhold i hjeruansett får samme utfall, bygger ikke teorien på observanen. Spørsmålet blir da: Hva ville hindre en determinist
sjonene man gjør (Popper 1959: 57-74).
å si nøyaktig det samme om blinkende rosa tidsskrifter,
Dersom en determinist skal opprettholde overbevisdersom noen faktisk skulle observere et blinkende rosa
ningen om at determinisme er noe et vitenskapelig vertidsskrift? Kunne ikke nøyaktig det samme argumentet –
densbilde krever, må hun derfor – gitt at vi godtar Poppers
at det finnes et skjult determinerende årsaksforhold som vi
kriterium for vitenskapelige teorier – spørre seg hva som
ikke kjenner til – brukes i ethvert slik tilfelle, og følgelig
kan falsifisere determinisme, altså, om det er tilfellet at
gjøre determinisme ufalsifiserbart?
noen observasjoner i teorien ville fått henne til å forlate
Med mindre en determinist kan fremskaffe begrunoverbevisningen om at determinisme er sant. Dette må vinede falsifikasjonskriteria for determinisme som ikke er
dere være et falsifikasjonskriterium som ikke er innfridd.
møtt av våre observasjoner, ser det for meg derfor ut som
Det åpenbare falsifikasjonskriteriet for determinisme
om determinisme faller inn i en av to kategorier: enten
vil være at man observerer noe ikke-determinert, for ek23
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er determinisme allerede falsifisert, eller så kan ikke determinisme falsifiseres. Med andre ord synes det som om
determinisme enten er vitenskapelig og tilbakevist, eller at
determinisme ikke er en observasjonsbasert, vitenskapelig
teori.
Følgelig synes det å være svært liten grunn til at et vitenskapelig verdensbilde skal kreve av oss at vi forlater intuisjonen om å være frie til å velge mellom genuint åpne
handlingsalternativer. Selv om vi opplever mekaniske kausale forhold, er det liten grunn til å tro at universet som
sådan er styrt og må være styrt av disse. Av den grunn ser
det ut til at vi bør akseptere at mens utfallet av et snøskred
på forhånd er gitt av fysiske lover, er det for et menneske
ikke tilfellet at alle utfall er gitt på forhånd: snarere peker
våre observasjoner i retning av at et genuint handlingsrom
er åpent for oss, og at hvilke handlinger vi velger å utføre

innenfor dette handlingsrommet er opp til oss selv i en
forstand inkompatibel med determinisme.
Dersom premissene overfor er sanne og konklusjonen
er gyldig, og følgelig at determinisme bør forkastes og fri
vilje godtas, følger det at det er rasjonelt også å forkaste
prekognisjon; ikke bare fordi verden er for kompleks til at
vi klarer å forutsi hva som kommer til å skje, men fordi vi
har liten grunn til å tro at fremtiden i det hele tatt er fastlagt. Dersom det er sant at ikke-determinerte hendelser er
mulig, vil selv ikke en allvitende skapning kunne vite med
sikkerhet hvordan verden vil være ved T2 ut fra sin kjennskap til verden ved T1. Av dette følger det at prekognisjon
er metafysisk umulig – altså, at både P1 og P2 er usanne.
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