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Opp av lenestolen
og inn i laboratoriet

Av Tomas Midttun Tobiassen

En bølge av unge filosofer utstyrt med spørreskjema og fMRI-maskiner skyller
i dag over den filosofiske scenen og utfordrer vedtatte sannheter. Heter Gödel
nødvendigvis «Gödel» i Kina? Er filosofers prinsipielle tankegang og intuisjoner
adekvate for å drive god etikk? I artikkelen presenterer jeg den eksperimentelle
filosofiens utgangspunkt og innfallsvinkel og noen av de interessante resultatene
vi har fått fra dette forskningsprosjektet.

T

ankeeksperimenter er en velbrukt metode i filosofi.
Ved å definere en hypotetisk situasjon blir man utfordret til å besvare et filosofisk spørsmål. Mange vil si at vi
appellerer til, og benytter, intuisjon i slike tilfeller. I denne
teksten vil jeg gi en oversikt over et forskningsprogram i
moderne analytisk filosofi som har som mål å studere filosofiske spørsmål gjennom empirisk-eksperimentell undersøkelse av lekmannens intuisjoner. Jeg vil presentere
ett av de såkalte Gettier-eksemplene, og deretter diskutere
den eksperimentelle tilnærmingen til filosofiske spørsmål
og metodekritikken som oppstår når vi oppdager nye ting
om våre intuisjoner. Jeg vil avslutningsvis diskutere prosjektets fremtid.

Tankeeksperimenter og intuisjon
En enormt innflytelsesrik og over 2000 år gammel teori
om kunnskap går slik:
Subjekt S har kunnskap om P hvis og bare hvis:
1. S tror at P.
2. P er sann.
3. S har en begrunnet tro om at P.
Det epistemologiske prosjektet gikk i lang tid ut på å bestemme hvilken «begrunnelse» som var sterk nok for (3),
men teorien syntes plausibel nok: Du vet noe hvis du tror
det, det er sant og du har gode grunner til å tro det. Så,
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i 1963 detonerer en tre siders bombe med publikasjonen
av Edmund Gettiers Is Justified True Belief Knowledge?
(Gettier 1963). Problemet kan formuleres slik:
Bob has a friend, Jill, who has driven a Buick for many years.
Bob therefore thinks that Jill drives an American car. He is
not aware, however, that her Buick has recently been stolen, and he is also not aware that Jill has replaced it with a
Pontiac, which is a different kind of American car. Does Bob
really know that Jill drives an American car, or does he only
believe it? (Stich & Buckwalter 2011)

appellere til en vurdering. En gammel antagelse er at en
betydelig del av det som ligger til grunn for vurderingen er
intuisjon; hva som driver vurderingsprosessen er imidlertid
omstridt.1 Et problem for forklaringen er at ikke alle har
Gettier-intuisjonen – de mener at Bob har kunnskap. Er
det slik at de som ikke har denne intuisjonen – uttrykt
frekt og arrogant – ikke forstår tankeeksperimentet, er dårlige filosofer, eller verre, dumme? Som eksempelet viser
kan intuisjoner velte gamle teorier. Dette avdekker et potensielt skår i den filosofiske metoden, for hvis intuisjoner
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Problemet for den tredelte kunnskapsteorien er at hvis man
konkluderer med at Bob ikke vet at Jill har en amerikansk
bil, underkjennes den tredelte kunnskapsdefinisjonen vi
arvet fra Platon. Filosofimiljøet konkluderte med at Bob
ikke vet at Jill har en amerikansk bil. Kunnskapsbegrepet
smatt ut som ånden i lampen, og ingen har fått kontroll
over det siden. Hvorfor skulle vi nå forkaste en anerkjent
teori og tusenvis av sider med diskusjon av den på grunn
av fire linjer tekst? Det tradisjonelle svaret er at dette er et
moteksempel til teorien: Det viser et tilfelle hvor (1)–(3) er
oppfylt, men Bob ikke har kunnskap. Hvis vi fortsetter
å spørre hvorfor Bob ikke har kunnskap – ja da vil man
si at «det er åpenlyst», men det man i realiteten gjør er å
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skal tjene til å avgjøre filosofiske spørsmål kan de ikke være
relative til og avhengige av, kultur, kjønn eller oppvekst –
sannheten om filosofiens studieobjekter er vel ikke relativ?
Tankeeksperimenter er et verktøy for å undersøke ting
som ikke lett lar seg empirisk teste. Vi konstruerer en hypotetisk situasjon og forsøker å avgjøre hva som er den
beste forklaringen. Metoden benyttes blant annet i økonomi, fysikk, historie og filosofi (Brown & Fehige 2010), og
et åpenbart problematisk spørsmål for tankeeksperimentet
er om det kan gi oss ny kunnskap (Brown & Fehige 2010).
Dette vil ikke diskuteres her, for selv om tankeeksperimentet kun klargjør våre begreper, konseptuelle rammeverk eller forteller oss det vi «egentlig» visste, får en filosofi som

forsøker å handle om grunnleggende bestanddeler som
kunnskap eller mening snart problemer om metoden ikke
er like rigorøs som studieobjektet. I filosofi har intuisjon
ofte vært sammenliknet med persepsjon. Man «ser» at noe
er tilfellet, og har sjeldent hatt en særlig sofistikert forklaring på hvorfor det skal være sånn – det er jo sånn! For å
se at det øverste trafikklyset er rødt trenger jeg bare å se
på det – det samme gjelder for andre som kan se. Ethvert
rasjonelt menneske vil vel forstå at Bob ikke vet at Jill har
en amerikansk bil – det er jo bare å forstå tankeeksperi-

som presenteres senere. Jeg vil heller vise hvordan den eksperimentelle filosofien tilnærmer seg, og forsøker å belyse,
både filosofiske3 og metodologiske spørsmål ved hjelp av
eksperimentelle metoder.

mentet! Slik har man i hvert fall tenkt.
Mange filosofiske argumenter starter med intuisjoner. Intuisjonene er gjerne premisser mer enn konklusjoner – man kan ikke alltid, og finner det ofte ikke
nødvendig, å forklare grunnlaget for dem i større grad.
Tankeeksperimenter brukes til å lokke frem våre oppfatninger og intuisjoner, og er en viktig del av både metoden
og målet – teorier skal gjerne kunne forklare våre intuisjoner. Det er i dag en større metodologisk debatt rundt
intuisjonens rolle i filosofien.2 Denne debatten behandler
jeg ikke her, men hvis intuisjonsmotstanderne kan vise at
filosofien ikke er avhengig av å appellere til intuisjon slik
eksperimentell filosofi forstår den, kan de unngå kritikken

nene hos forskningsobjekter som ikke har vært utsatt for
filosofisk trening. De empiriske metodene hentes gjerne
fra sosialpsykologi (Apphiad 2007) og baseres ofte på
spørreskjema. Eksperimentelle metoder kan brukes i førsteordens filosofisk undersøkelse ved å betrakte filosofiske
spørsmål gjennom svarene eksperimentene gir. Man tester
intuisjoner hos lekfolk og studerer resultatene i lys av våre
beste teorier. Man kan også benytte eksperimentell filosofi
til å avdekke problemer med intuisjonsappell og tankeeksperimentet som metode – dette vil være en metafilosofisk
tilnærming. (Dette er bare hensiktsmessig hvis tankeeksperimenter faktisk avhenger av intuisjoner – hvilket naturligvis må etableres uavhengig.)4 Eksperimentell filosofi

Hva er eksperimentell filosofi?
Eksperimentell filosofi kan ta mange retninger. Tanken
er å teste filosofiens antagelser og bruke de beste hjelpemidlene og den beste teknologien tilgjengelig til å belyse
filosofiske spørsmål. En utbredt metode er å teste intuisjo-
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Hvis våre tankeeksperimenter
er infisert av
kulturrelative
intuisjoner står
filosofien ovenfor
problemer. Man
risikerer å miste
noe av sin antatte
uavhengighet og
tidløshet.

må nødvendigvis formulere nye spørsmål
slik at de blir tilgjengelig for empirisk metode, men målet kan være å belyse filosofiske
spørsmål som tidligere er blitt forsøkt løst fra
lenestolen.
Et kjent eksperiment som kan klassifiseres som førsteordens filosofi om motivasjon
for handling, utført av Joshua Knobe (2003),
ga overraskende resultater. Eksperimentet
ble foretatt i en park på Manhattan i New
York, og gikk ut på å presentere to forskjellige scenarier og spørre om studieobjektenes
reaksjoner:

Scenario Help:
Suppose the chairman of a company has to decide whether
to adopt a new program. It would increase profits and help
the environment too. “I don’t care at all about helping the
environment,” the chairman says. “I just want to make as
much profit as I can. Let’s start the new program.” Would
you say that the chairman intended to help the environment?
Scenario Harm:
O.K., same circumstance. Except this time the program
would harm the environment. The chairman, who still
couldn’t care less about the environment, authorizes the program in order to get those profits. As expected, the bottom
line goes up, the environment goes down. Would you say the
chairman harmed the environment intentionally? (Appiah
2007)

23 % mente at styrelederen i scenario «Help» intenderte å
hjelpe miljøet, mens 82 % svarte at han i scenario «Harm»
intenderte å skade miljøet. Jones (2009) presenterer disse
interessante resultatene slik: «This asymmetry in responses
between the ‘harm’ and ‘help’ scenarios, now known as the
Knobe effect, provides a direct challenge to the idea of a
one-way flow of judgments from the factual or non-moral
domain to the moral sphere.» Dette empiriske funnet om
menneskers moralske dommer har skapt stor debatt – hva
er forholdet mellom vår tilskrivning av intensjon og vår
oppfattelse av moralsk ansvarlighet? Vi synes her å være
inkonsistente i våre bedømmelser. Knobe (2003) avdekker
en komplisert og potensielt problematisk virkelighet: Kan
vi lage teorier som kartlegger og forholder seg til denne
virkeligheten fra lenestolen? Noen vil kanskje hevde at
man i etikk ikke trenger å forholde seg til folks intuisjoner, så lenge filosofenes sammenfaller. Dette synes å være
en unnvikelse av problemet, for bør ikke en moralsk teori
fortelle noe om hvordan og hvorfor folk tenker, heller enn
8

Opp av lenestolen og inn i laboratoriet

å postulere verdensfjerne påbud?
Mens eksperimentet over var utført for å belyse et
problem, utføres det i dag eksperimenter som kaster ubehagelig lys på fundamentale argumenter og utfordrer den
filosofiske metode. I et eksperiment utført av Machery et
al. (2004) studerte man forskjellen på amerikanske og kinesiske studenter når de ble presentert for Kripkes «GödelSchmidt»-eksempel. Kripke argumenterer mot en teori
som sier at egennavn refererer til den som tilfredsstiller
visse beskrivelser knyttet til navnet. Han påpeker hvordan
det eneste de fleste vet om Gödel er at han beviste ufullstendighetsteoremet, og spør oss: Hvis det var den ukjente
Schmidt som beviste ufullstendighetsteoremet, ville navnet «Gödel» referert til Schmidt? Kripke påpeker at det
ikke ville vært slik at vi refererte til Schmidt med «Gödel»
selv om Schmidt beviste teoremet. «Gödel» refererer til
Gödel fordi disse er knyttet sammen i en kausal-historisk
kjede. De fleste som har møtt dette eksempelet har (forhåpentligvis!) konkludert som Kripke. I studien viste det
seg overraskende nok at mens amerikanerne i hovedsak
sluttet seg til Kripkes konklusjon, var kineserne mye mer
tilbøyelige til å mene at «Gödel» refererer til den ukjente
Schmidt hvis det er han som faktisk beviste teoremet. Kan
vi i et slikt tilfelle avfeie kineserne som irrasjonelle? Dette
er ikke nok til å trekke generelle konklusjoner om intuisjonens rolle i filosofisk metode, men stiller viktige spørsmål
om både metode og den utstrakte bruken av argumenter
som beror på språklige uttrykks antatte direkte referanse
(Mallon et al. 2006).
Hvor komfortabelt sitter vi nå?
Analytisk filosofi og mye undersøkende menneskelig aktivitet er preget av intuisjoner og tankeeksperimenter.
Filosofen Edouard Machery beskriver sin arbeidsmetode
slik:
- Identify philosophical arguments that hang on empirical
claims about folk intuitions.
- Test these claims and show that they are false.
- Evaluate the consequences of these findings for the philo
sophical arguments at hand. (Machery 2007)

Dette synes å være anstendig vitenskap, og jeg ønsker
ikke å diskutere om det er filosofi – så lenge man befinner
seg innenfor en bestemt tradisjon, stiller visse spørsmål
og besvarer dem så godt man kan bør man få holde på.
Hvis det å benytte seg av antagelser om folks intuisjoner
er filosofi, kan ikke det å studere og avvise denne typen
antagelser ikke være filosofi. Men eksperimentell filosofi
må, som all empirisk utforskning, ha generaliseringskraft.

Kan «folk intuitions» ha konsekvenser for hvilke ting som
er sanne fra det rasjonelt-filosofiske perspektivet? Selv om
eksperimenter i økende grad benyttes innen for eksempel
etikk, finnes det vel en forskjell: De moralsk-psykologiske
intuisjonene som kan avdekkes i eksperimenter er alltid
deskriptive, men etikken stiller og besvarer jo normative
spørsmål. Så er det noe å hente?
Et relevant argument er at noe ikke kan være normativt hvis det er umulig – det må være innenfor rammen av
det mulige. Det kan ikke være slik at man bør tro «p og
ikke-p» hvis det er umulig å tro det. Hvis eksperimentell
filosofi gir oss innsikt i hva som er mulig for mennesket
som aktør vil dette kunne ha ringvirkninger. Resultater
fra eksperimentell filosofi kan gi oss dypere innsikt i våre
menneskelige begrensninger og slik bli en del av det større
normative prosjektet. En spennende utvikling går for eksempel på å bruke funksjonell MRI-teknologi for å måle
hvor, og dermed hvordan, vurderingen av moralske spørsmål foregår. Et klassisk spørsmål er om det er følelser eller
fornuft som står for våre moralske tilbøyeligheter. I dag
vet vi at noen typer moralske evalueringer foregår i amygdala, hjernens følelsessenter, mens andre oppstår gjennom
«kald kalkulering» (Appiah 2007). Hvordan denne typen
fakta vil kunne prege filosofien gjenstår å se. Det er uansett
en forskjell på denne typen spørsmål og eksperimentell
filosofi som tester folks intuisjoner overfor tankeeksperimenter, for mens fMRI-maskinen er objektiv i den grad
vi forstår grunnlaget for dens resultater, må jeg spørre meg
følgende: Når har en person forstått et tankeeksperiment?
Har kineserne forstått det som er så åpenbart for meg, at
«Gödel» ville plukket ut Gödel selv om han ikke beviste
ufullstendighetsteoremet? Samtidig er dette en ad hoc-ens
fallgruve – slike bortforklaringer kjenner ingen grenser. Å
akseptere eksperimentenes konklusjoner gjør meg utilpass,
men foreløpig må vi holde døren åpen for at intuisjoner
ikke gir oss den direkte kanalen til sannhet vi ønsker. Det
kreves flere eksperimenter for å etterprøve resultatene og
konklusjonene som er trukket, og metodene som benyttes
i eksperimentell filosofi bør undersøkes ytterligere.
Hvis våre tankeeksperimenter er infisert av kulturrelative intuisjoner, står filosofien overfor problemer. Man risikerer å miste noe av sin antatte uavhengighet og tidløshet.
Hvor utfordrende denne utviklingen vil være for filosofien
kan bare tiden vise oss. Jeg er likevel av den oppfatning at
mange av filosofiens innsikter er så dype at de ikke vil vise
seg usanne, og det er jo tross alt uenigheten som driver oss
fremover. Hvordan samspillet mellom forskjellige metoder og tilnærminger utvikler seg er spennende, og den metafilosofiske diskusjonen vi står ovenfor er interessant og

avgjørende for å finne den riktige veien gjennom virvaret
av metoder og perspektiver. Samtidig er også førsteordens
forskning viktig, opplysende og interessant fordi den gir
diskusjonen mer råmateriale. Men som Kwame Anthony
Appiah, en eksperimentelt rettet etiker på Princeton (empirisk!) har observert: «Although experiments can illuminate philosophical arguments, they don’t settle them»
(Appiah 2007:2). Om dette er fordi vi som filosofer faktisk
stiller spørsmål som empiriske eksperimenter aldri kan besvare, at vi er for egenrådige til å ta inn over oss eksperimentenes kraft og innsikter eller om det finnes en annen
variabel her, det vil vel bare historien kunne fortelle oss.
Jeg sitter hvertfall på kanten av lenestolen.
noter
Disse problemene diskuteres blant annet i Williamson (2008). Han er
kritisk til intuisjonsbegrepet, og mener at vurderingen (judgement) er
preget av andre forhold. Jeg må se bort fra disse betraktningene her.
2
Aktuell blir blant annet boken Philosophy without Intuition av Herman
Cappelen (http://folk.uio.no/hermanc/current.shtml).
3
Se for øvrig mitt bidrag i «Dialogen» mellom meg og Jon Furholt i dette
nummeret, for perspektiver på hva filosofi er, og hvordan vi skal forholde
oss til det. Jeg nærmer meg kanskje inkonsistens med noen av påstandene
der. «Historisk tilknytning og studieobjekt» vil likevel kunne være en vei
ut, hvis ikke så er «moderne filosofis enorme variasjon» kanskje nok.
4
Se for øvrig Machery, E. et al. (2006) for en diskusjon av disse
problemene.
1
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