Å BEGRIPE ET BEGREP
EN RETROSPEKTIV OPPBYGNING AV ET ARGUMENT FOR EN MASTEROPPGAVE
Av Sigurd Jorem

Med den kontinuerlige utbredelsen av moderne vitenskap kan det være vanskelig å se
at filosofi vil ha en plass i vår fremtidige intellektuelle kultur. Det kan virke som at vitenskapene, især psykologi, tar over for det som tidligere har vært filosofiske problemstillinger. Flere filosofer, meg selv inkludert, vil mene at filosofien har et vesen som unndrar
seg empirisk-vitenskapelige metoder. Hva om det som karakteriserer filosofiens vesen,
er normativitet? Filosofer har alltid vært opptatt av ukontroversielt normative temaer,
som moralsk godhet. Men hva om filosofien selv har et normativt vesen?

E

I motsvaret forklarte Anders at en begrepsanalyse bare
skal fange inn et begreps (sentrale) bruk, og at det sånn
sett ikke henger på greip at en analyse skulle normere
bruken.2 En begrepsanalyse er på denne måten sann eller
usann alt etter hvilket innhold et begrep har; et innhold
som viser seg i hvordan begrepet blir anvendt. Snarere enn
å normere rett bruk av begrepet, er analysen – ifølge denne
forståelsen – underkastet bruken av begrepet. Analysen er
underkastet bruken i den forstand at analysen må stemme
overens med den for å være sann.
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n masteroppgave må ha en påstand, en tese. Den må
ha en brodd. Jeg kan med tilbakeblikkets bedreviten si
at jeg fant brodden for min masteroppgave (Jorem 2011)
høsten 2009. Jeg fulgte da et kurs i vitenskapsfilosofi med
James Woodwards Making Things Happen på pensum, en
bok om kausalitet og årsaksforklaringer. En time diskuterte vi om Woodward ga en analyse av årsaksbegrepet, eller hvordan ellers vi måtte forstå det han gjorde. Vel, for
å avgjøre det, seriøse filosofer som vi forsøkte å være, så
måtte vi jo ha en mer eller mindre klar idé om hva det vil si
at noe er en analyse av et begrep. Da jeg ville forklare mitt
eget, positive svar til spørsmålet, sa jeg noe om at begrepsanalyser er normative. Jeg sa at analyser forsøksvis regulerer
anvendelsen av begreper, og dermed er normative. Jeg tror
til og med jeg må ha sagt at de er «åpenbart normative».
Jeg ble overrasket av de skeptiske ansiktene jeg møtte,
og av motviljen til vår glimrende seminarleder, Anders
Strand, til å la det gå uimotsagt.1 Før jeg forsøker å støve
av svaret hans fra hukommelsen, er det verdt å bemerke
seg at jeg var heldig som støtte på dette. Jeg var heldig
som støtte på uenighet om noe jeg hadde en (relativt sterk)
mening om. Det er banalt at man skal måtte ha dialektisk
motstand for at man skal ha grunn til å åpne munnen sin i
filosofi, men slik er det. Bare da blir det brodd i en ytring.
Denne dimensjonen av filosofi kommer ikke riktig frem
i Studio Sokrates eller i en Øverenget-spalte, men den er
uomgjengelig på universitetet.
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Det er klart, begge parter her er enige om at en analyse
stiller betingelser til anvendelsen av et begrep. Formen på
en paradigmatisk analyse er noe sånt som: x er F hvis og
bare hvis C1 og C2 og C3.3 Det er ikke noen normativitet å spore i overflaten til en slik påstand. Vi finner ingen
«bør», «må», «riktig» eller liknende. Men analysen stiller
betingelser – det er det «C»-ene er – og ordet «betingelser»
har et normativt tilsnitt. Uenigheten består i om man tar
dette normative tilsnittet for det det er verdt, eller om man
mener det er en irrelevant konnotasjon. Ideen min var at
analyser, ved å stille betingelser, pretenderer å styre anvendelsen av begrepet som blir analysert. Å finne frem til en
analyse er sånn sett et forsøk på å prinsippfeste rammene
for et begreps riktige bruk. Jeg turte og tør fremdeles si at
dette er ekvivalent med at en analyse stiller opp en norm
for hvordan et begrep bør anvendes. Analysen er dermed
normativ.
Intuisjoner
For å utdype hva som står på spill her, og for å forsvare den
litt diffuse påstanden jeg kommer med – at begrepsanalyse
er et normativt forehavende – må vi først spole frem et
knapt års tid i masteroppgavebiografien min. Her finner vi
møtet mitt med en fersk debatt om metode i filosofi. Det
blir diskutert hva metoden til analytisk filosofi er og bør
være, hvordan filosofiske påstander kan eller bør begrunnes, og tilknyttede temaer. Først og fremst har denne debatten handlet om intuisjoner. På et eller annet tidspunkt
oppstod det nemlig et særegent selvbilde i analytisk filosofi. Bildet består i at filosofer ene og alene støtter seg på
sine egne intuisjoner for å forsvare teoriene sine.
Selvbildet var svært problematisk. For hva om intuisjonene filosofer holder, ikke stemmer? Eller hva om intuisjoner varierer sterkt mellom individer; hvilket grunnlag
har filosofer for å tilkjenne sine egne intuisjoner en spesiell
epistemisk status? Den såkalte experimental philosophybevegelsen satte i gang med (semi-)vitenskapelige undersøkelser for å finne ut hva slags intuisjoner ikke-filosofer
har, og om disse korrelerer med sosiale og kulturelle variabler.4 De la frem klassiske filosofiske tankeeksperimenter
og ga forsøkspersonene valg mellom alternative svar. For
eksempel presenterte de varianter av Gettier-scenarioet.5
Forsøkspersonene måtte da svare på om subjektet i scenarioet «really knows» eller «only believes». Her fant de
blant annet ut at forsøkspersoner av asiatisk opprinnelse
var overrepresentert blant de som svarte «really knows».
Det er lett å kritisere noen av disse eksperimentene for
uvitenskapelighet. For eksempel hadde en rimeligere variant av «only believes»-svaret i nevnte undersøkelse vært
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«believes, believes truthfully, has justification for believing,
but still does not know». Det blir imidlertid litt for lettvint
å tro at vi med dette er fritatt fra bekymring for den analytiske filosofiens ve og vel. For det første er det plausibelt
at det finnes en god del variasjon mellom folks intuisjoner,
på samme måte som folk tror helt vidt forskjellige ting. For
det andre trenger vi ikke mer enn å vurdere muligheten for
variasjon i folks intuisjoner for å se at det er noe galt med
analytisk-filosofisk metode (gitt at selvbildet jeg la frem er
riktig). Det finnes i det minste en mulig verden hvor folk
har motstridende intuisjoner om hvordan kunnskapsbegrepet skal anvendes. Om vår verden også er slik, eller om
den ikke er det, det trenger vi ikke ta endelig stilling til.
For det kan vel ikke være det holdbarheten til en mer eller
mindre 2500-årig tradisjon hviler på?
Om man ikke skal forkaste analytisk filosofi som en
holdbar intellektuell disiplin, må det være noe som skurrer
i premissene her. Jeg tror feilen ligger i det å anta at filosofer bare har intuisjonene sine å lene seg på, og jeg skal
forsøke å vise hvorfor dette ikke kan være riktig. Rettere
sagt kan vi vise at intuisjoner er en epistemologisk og metodologisk irrelevant størrelse.
Hvis A har en intuisjon om at p, og B har en intuisjon
om at ikke-p, da må én av dem ta feil.6 Bytt ut «p» med
«Gettier-subjektet vet at q»: Det kan ikke være riktig at
Gettier-subjektet både vet at q og ikke vet at q. Det må altså finnes usanne intuisjoner hvis det finnes motstridende
intuisjoner, og motstridende intuisjoner finnes nok. Men
hvis det finnes usanne intuisjoner, da kan ikke intuisjoner
brukes som evidens uten videre. Dermed må vi ha en annen måte å skille sant fra usant på. Men om vi har en uavhengig måte å sortere sant fra usant på, da skulle vi ikke i
tillegg trengt å vite at disse sannhetene og usannhetene var
innholdet i noens intuisjon. Det fremstår totalt irrelevant.7
Enkelte har argumentert for at filosofer støtter seg på
intuisjoner bare under et veldig strengt begrep om hva en
intuisjon er (jf. Bealer 1998). Disse har stilt som betingelse
at noe (les: en «proposisjonal holdning») er en intuisjon
bare hvis den er rasjonelt fundert. Denne strategien kunne
brukes for å avvise at alle spontane dommer, var å regne
som bevismateriale for filosofisk teori. Hvis intuisjoner var
noe mer enn bare spontane dommer kunne man utelukke
at nødvendigvis alle forsøkspersonene ga uttrykk for genuine intuisjoner, og problemet med motstridende intuisjoner ble mye mindre prekært. Men ved å stipulere epistemisk godhet inn i begrepet om en intuisjon gjør denne
strategien det mer eller mindre trivielt at intuisjoner kan
spille en rolle som evidens. Da blir problemet å sortere
intuisjoner fra ordinære spontane dommer. I så fall har vi
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noe mer enn det. Det måtte være noe overpersonlig. Ja, det måtte være noe normativt.

byttet ett problem mot et annet, minst like stort problem.
Hva har så dette med begrepsanalysers mulige normativitet å gjøre? Saken er at det er umulig å forstå begrepsanalyser som normative dersom vi holder fast ved bildet
av analytisk-filosofisk metode som rent intuisjonsbasert.
Ifølge bildet har vi et sett med hypoteser og teorier vi tester mot data, som om filosofi var en form for empirisk
vitenskap. Dataene er i dette tilfellet særegne psykologiske
tilstander. Naturalismen som opptar vår tids ånd, har nok
ikke lite skyld i tendensen til forstå vår egen praksis i den
empiriske vitenskapens bilde. Hvis vi imidlertid prøver å
presisere dataens natur, intuisjoner, bør vi kunne se hvor
absurd bildet er. Tenk om teologer skulle brukt sine egne
gudsoppfatninger som bevis for påstander om en gud.
Ikke minst har bildet av analytisk-filosofisk metode
som intuisjonsbasert vært sterkt knyttet til begrepsanalyse
som idé og prosjekt. Én ting er å tenke seg analytisk filosofi uten intuisjoner; en mye vanskeligere ting er å se for
seg begrepsanalyse uten intuisjoner.8 Dette gir god mening
hvis man tenker på begreper som psykologiske størrelser,
for i det tilfellet bruker vi et knippe psykologiske tilstander
(intuisjoner) som evidens for innholdet i andre (begreper).
I mine øyne fremstod det imidlertid både obskurt og perverst å forstå filosofisk teoribygging som simpel utlegning
av subjektive, psykologiske egenskaper. Filosofi måtte være

Normer for begrepsanalyse
Om det ikke var overensstemmelse med intuisjoner som var begrepsanalysers høyeste
mål, måtte det være noe annet. Hvis man
nekter for at noe er på én måte, har man
også et ansvar for å si hvordan det da er.
Jeg prøvde altså å finne frem til et alternativt syn på begrepsanalyse. Dette tok form
av at jeg i oppgaven artikulerte normer for
begrepsanalyse. Det var et viktig poeng for
meg å vise at normene ikke allerede var implisitt inneholdt i ideen om begrepsanalyse
som intuisjonsbasert. Det vil si, normene
måtte være mulig å tilfredsstille selv om
analysen ikke harmonerte med en intuisjon
om hvordan det relevante begrepet skulle
anvendes, og motsatt, analysen måtte kunne harmonere med alskens intuisjoner, men
ikke tilfredsstille normen. Den enkleste
normen jeg artikulerte og forsvarte, sa at
en begrepsanalyse bør
stille anvendelsesbe- Det er umulig å forstå
tingelser som (logisk) kan oppfylles begrepsanalyser som
sammen. Ifølge denne normen bør normative dersom vi
altså ikke en analyse stille som betinholder fast ved bildet
gelse at p og at ikke-p. Brudd med
denne normen – analyser som krever av analytisk-filosofisk
logiske umuligheter for et begreps metode som rent
anvendelse – hører til sjeldenhetene intuisjonsbasert.
(les: aldrihetene). Men hvis vi tenker
oss om, så er det ingenting som garanterer tilfredsstillelse
av denne normen, dersom vi kun tar en analyses intuisjonstilfredsstillelse for gitt. Det finnes ikke noe i vår psykologiske natur som hindrer oss i systematiske logiske feil.9
En mer kontroversiell norm jeg kom frem til og forsvarte, handlet om semantisk bestemthet (determinacy).
Normen sier at en analyses anvendelsesbetingelser bør
være minst like bestemte som, og helst mer bestemte enn,
det analyserte begrepet foruten analysen. En analyse skal
klargjøre om hvem og hva et begrep er anvendelig, og da
hjelper det fint lite om anvendelsesbetingelsene er mindre
bestemte enn det begrepet er for oss helt uten analysen. I
forsvar av denne normen argumenterte jeg for at David
Lewis’ kontrafaktiske analyse av årsaksbegrepet lider av
ubestemthet, og at dette er en svakhet (jf. Lewis 1973).
Analysen forutsetter en mulig-verden-semantikk som
Å BEGRIPE ET BEGREP
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gjør det ubestemt om C forårsaker E. Semantikken krever nemlig en ordning av mulige verdener ut fra likhet til
den aktuelle verden. Men det er ikke bestemt hvilke av to
verdener som er mest lik den aktuelle dersom de er ulike
på to vidt forskjellige måter. Siden analysen betinger at
vi må avgjøre en slik ordning av mulige
Det er ikke natur- verdener for å avgjøre om C forårsaker
gitt at vi ikke kan E, og siden det er ubestemt hvordan en
ha begreper som slik ordning bør være, så gjør analysen det
leder oss i logiske ubestemt om C forårsaker E. Dette er en
svakhet ved analysen. Den bør klargjøre
selvmotsigelser, om C forårsaker E, ikke gjøre det spørsmen det er søren målet ubestemt. Dersom man mener at et
ikke rasjonelt å ha slikt argumentasjonsmønster er god filoslike begreper. sofi, har man også grunn til å slutte opp
om bestemthetsnormen.
Jeg forsvarte flere tilsvarende normer. Fellesnevneren
for disse normene var at de var drevet av de rasjonelle og
praktiske hensyn vi måtte ha med begreper. Det er ikke
naturgitt at vi ikke kan ha begreper som leder oss i logiske
selvmotsigelser, men det er søren ikke rasjonelt å ha slike
begreper. Det er ikke naturgitt at vi ikke kan ha ubestemte
begreper, men for gode, vitenskapelige forklaringer trenger
vi bestemte begreper. I forståelsen jeg legger ut her, har begrepsanalyser altså et ansvar for å legge til rette for hvordan
begreper bør brukes. En rent intuisjonsorientert forståelse
av begrepsanalyse kan aldri innbefatte denne normative
14
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dimensjonen. Å undersøke hvorvidt en analyse stemmer
overens med intuisjoner, vil på sitt beste bare fortelle om
analysen stemmer overens med hvordan vi faktisk bruker
det analyserte begrepet, ikke hvordan vi bør bruke det.
Revisjon og konservering
Men for at dette skulle være en teori om begrepsanalyse,
var det noe som manglet. For hvis vi bare tar for gitt normer av det slaget jeg har beskrevet, praktiske og rasjonelle
normer, da er det ikke til hinder for en analyse å assosiere
et radikalt annerledes innhold med et begrep enn det vi
til vanlig assosierer med det. Det er altså ikke noen norm
blant disse som krever at en begrepsanalyse legger frem
anvendelsesbetingelser som harmonerer med begrepet
slik det faktisk er blitt anvendt, og slik det faktisk forstås
av de som bruker begrepet. Hvis vi ikke krever noe i den
retningen, ville det kanskje være mer riktig å forstå dette
som en metodologi for en alternativ, revisjonistisk praksis.
Riktignok ville jeg at metodologien jeg artikulerte skulle
holde åpen muligheten for revisjon. Men å ikke kreve noen
som helst tilknytning til det innholdet et begrep er forsynt
med, forut for analysen, det ville være definitivt feil.
For å navigere mellom revisjonistiske og rent konservative analyser må vi introdusere et begrepspar. Kall
begrepet, slik det er forut for analysen, det føranalytiske
begrepet. Kall begrepet, slik analysen betinger at det skal
være, det analytiske begrepet. Det som mangler i en be-

grepsanalytisk metodologi kun bestående av nevnte rasjonelle og praktiske normer, er en norm som sikrer, eller i
hvert fall anbefaler, en harmoni mellom det føranalytiske
og det analytiske begrepet. Og det er nettopp det vi bør
stille som norm. Vi bør kreve at en begrepsanalyse stiller
anvendelsesbetingelser som er i harmoni med det føranalytiske begrepet.
Det kan virke 1) som at vi ikke kan tillate oss denne
manøveren på bakgrunn av alt annet jeg har sagt om begrepsanalysers normerende rolle overfor begrepsbruk og
om intuisjoners manglende status som evidens. Og videre
virker det 2) enten vilkårlig eller selvmotsigende å både
stenge og åpne dørene for revisjon. Denne andre bekymringen kan egentlig generaliseres: Det kan oppstå konflikt
mellom normene.
Dette er substansielle utfordringer for posisjonen jeg
har foreslått. Jeg skal svare på den andre utfordringen først.
Normkonflikt
For å se hvorfor normkonflikt ikke undergraver posisjonen
jeg har lagt frem, må vi først merke oss at vi ikke kan forstå
normene som individuelt nødvendige betingelser for en
analyses godhet. For eksempel vil ikke alltid det å maksimere forklaringsnytten til et begrep – slik en annen norm
jeg forsvarte krever – kunne oppnås sammen med tilfredsstillelse av normen om harmoni mellom analysens anvendelsesbetingelser og det føranalytiske begrepet. Ikke alle
de faktiske begrepene våre er optimalisert for forklaringsvirksomhet. Det at vitenskapsfolk er nødt til å operasjonalisere begrepene de tenker å bruke i en studie, viser nettopp
dette. Det de gjør da, er å sette i parentes den allmenne
bruken av det relevante begrepet og heller prioritere helt
bestemte parametre for et begreps anvendelse. Motsatt vei
kunne en analyse foretrukket å overensstemme med allmenn bruk, men gått glipp av slike bestemte parametre.
Normene kan altså komme i konflikt med hverandre. Men
siden de ikke er å forstå som nødvendige betingelser hver
for seg, så er ikke dette fullt så graverende. Det blir da et
spørsmål om å prioritere hvilke normer man skal la veie
tyngst (eller la veie overhodet). Dette kan være vanskelig
nok, men denne vanskeligheten undergraver ikke metodologien som sådan.
Anta, for eksempel, at begrepet vårt om frihet ikke er
optimalt forklaringsnyttig. Vi har relativt bestemte måter vi bruker dette begrepet på, men det er antakeligvis
ikke slik at vi kan sammenfatte alle disse anvendelsene i
én strikt regel. Da kan en analyse prioritere harmoni med
den faktiske bruken av begrepet, løssluppen og usammenfattbar som den måtte være. For eksempel kan analysen gi

anvendelsesbetingelser som hviler på tilsvarende løsslupne
begreper, som begrepet om autonomi. Eller så kan analysen prioritere å maksimere forklaringsnytten til begrepet
om frihet: Den kan for eksempel knytte frihetsbegrepets
anvendelighet til variabler assosiert med økonomiske, sosiale og psykologiske ressurser.
Det finnes ikke noen overordnet regel som sier hvilke
normer vi bør prioritere å tilfredsstille
dersom to normer kommer i kon- En implikasjon er at
flikt. Hvilken prioritering en analyse vi kan ha flere, like
gjør, er ikke avgjørende for om det er gode analyser av det
en god analyse eller ikke. En implisamme begrepet
kasjon av dette er at vi kan ha flere,
like gode analyser av det samme begrepet. Godheten til
en analyse vil være knyttet til dens høyere tilfredsstillelse
av en norm. En annen analyses godhet kan tilskrives dens
høyere tilfredsstillelse av en annen norm. Dermed kan det
være overlatt til kontekstuelt bestemte ønsker og interesser
hvilken analyse man bør slutte seg til. Man får selv dømme
om dette er en ønskelig side ved metoden.
Harmoni med det føranalytiske begrepet,
og en innrømmelse
Jeg satte frem som norm at en begrepsanalyse bør stille anvendelsesbetingelser som stemmer overens med det føranalytiske begrepet. Det var bare ved å stille en slik norm
at vi kunne sikre at en analyse har noe med det analyserte
begrepet å gjøre, i utgangspunktet.
Problemet med å fremsette denne normen er at det
synes å si imot det jeg har sagt om at intuisjoner er en
metodologisk irrelevant størrelse, og om at begrepsanalyse
er en normativ praksis (dette var utfordring 1) over). For
hvordan ellers er et begreps føranalytiske innhold manifestert, om ikke i faktiske intuisjoner om hvordan begrepet
skal anvendes? Og hva annet er denne normen, om ikke
en innrømmelse av at begrepsanalyse i bunn og grunn er
underkastet bruk av begrepet, heller enn å normere den
bruken?
Men det er ingen selvmotsigelse her. Å kreve harmoni
med det føranalytiske begrepet er ikke å kreve at analysen
må harmonere med intuisjoner om hvordan det analyserte
begrepet skal anvendes. Kritikken jeg fremsatte, mot påstanden om at intuisjoner spiller en rolle som evidens for
filosofisk teori, kan like godt skrives om til en kritikk av
påstanden om at intuisjoner spiller en rolle som evidens
for hvilket føranalytisk innhold et begrep er forsynt med.
Problemet er med andre ord ikke at analyser må forholde
seg til det analyserte begrepets føranalytiske innhold. Det
er snarere at intuisjoner ikke kan tjene som bevismateriale
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for hvilket innhold et analysert begrep er forsynt med,
føranalytisk eller ei.
Her gjelder det å være presis. Selv om intuisjoner ikke
er å regne som evidens for hva et føranalytisk begrepsinnhold består i, betyr ikke det at innholdet av intuisjoner ikke
kan regnes som det.
Intuisjoner er proposisjonale
holdninger, akkurat som
ordinære oppfatninger. Innholdet til en
intuisjon er en proposisjon. Dermed er
det klart at det finnes sanne intuisjoner, akkurat som det
finnes sanne oppfatninger. Slik sett kan
vi ikke nekte for at
det er mulig å bruke innholdet av en
sann intuisjon (en
sann proposisjon)
som evidens for andre proposisjoner,
for eksempel proposisjoner som artikulerer innholdet i
et begrep. Kritikken
jeg fremsatte viste
ikke mer enn at det
er irrelevant at en
slik sann proposisjon befinner seg
som innholdet av en
spesifikk type psykologisk tilstand,
nemlig en intuisjon.
Å tillegge denne
psykologiske modusen epistemologisk relevans er å psykologisere bevismaterialet (jf. Williamson 2007:kapittel 7).
Bare når vi gjør det, har vi gjort noe metodisk feil. Derfor
er det helt uproblematisk å gi uttrykk for intuisjoner. Det
er ganske enkelt det samme som å påstå noe. Det er derimot svært problematisk å gi uttrykk for en intuisjon – altså
å påstå noe – og så bruke det faktum at man har uttrykt en
intuisjon som bevis for det man ønsker å komme frem til.
At jeg holder fast på denne kritikken, betyr ikke at
jeg har noen god, alternativ løsning på hvordan man kan
16
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«sjekke» om en begrepsanalyse harmonerer med det føranalytiske begrepet – som om det var empirisk tilgjengelig.
Jeg tror dette er et problem som unndrar seg empiriske
løsninger.10 Som brukere av begrepene vi analyserer, må vi
simpelthen utnytte vår besittelse av begrepene for det den
er verdt, selv om vi
ikke kan gi noen
empirisk garanti for
at vi uttrykker en
genuin besittelse.
Vi har rett og slett
ikke noe robust empirisk datamateriale
å lene oss på når det
kommer til dette.
Da er det i det minste en trøst at overensstemmelse med
det føranalytiske
begrepet ikke er det
eneste en begrepsanalyse har å spille
på.
Den andre delen av denne utfordringen henviste
til påstanden jeg
innledet artikkelen
med, at begrepsanalyse er en normativ virksomhet.
Introduksjonen av
den siste normen
måtte jo være en
innrømmelse av at
begrepsanalyser allikevel var underkastet bruken av
Illustrasjon: Janne Celia Seim
det analyserte begrepet, slik Anders forklarte for lenge siden: at analysen
ikke fristilt normerte denne bruken.
Nå tror jeg også at dette er ganske riktig. Men kan vi
ikke få i pose og sekk? En begrepsanalyse kan vel samtidig
både normere og være normert av bruken av det analyserte
begrepet, kan den ikke? Det er ingenting i veien for dette i
prinsippet. Dessuten virker det intuitivt at det er sånn det
henger sammen, men det kan vi jo ikke bry oss noe om.

NOTER
Bare så alle kort er på bordet: Anders veiledet senere arbeidet mitt med
masteroppgaven.
2
Dette bør utbroderes. Man kan argumentere for at forholdet mellom
en deskriptiv påstand og saksforholdet den beskriver også er et normativt forhold. Påstanden svarer i så fall normativt til hvordan ting forholder seg i verden. Påstanden er sann eller usann, riktig eller uriktig, alt
etter hvordan ting forholder seg. Det jeg sier i hovedteksten, er imidlertid at det er en normativitet «den andre veien» i tilfellet begrepsanalyse,
altså fra en analyse (påstand) til begrepsbruk (saksforhold). Vi finner
gjenklang for dette i snakk om ulik «direction of fit» til verden mellom
«intention» og «belief» hos Anscombe (1957). Å forstå dette som ulike
retninger av et spesifikt normativt forhold gir kjøtt på beinet til beskrivelsen. Ikke alle er enig i at sannhet er en normativ status eller egenskap
ved bærere av proposisjonalt innhold. Hardbarkede naturalister (for eksempel Ruth Milikan) vil være uenig. Det er imidlertid vanskelig å finne
verifikasjon for dette i litteraturen. Hardbarkede naturalister unnlater
stort sett å snakke om sannhet og normativitet. For en som er enig i at
sannhet er normativt, og som beskriver det normative forholdet mellom empirisk tankevirksomhet og verden på en god måte, se McDowell
(1994). Merk at det er ingenting i hovedteksten som forutsetter at vi må
forstå sannhet som en normativ status som kan hefte ved oppfatninger
og påstander. Men jeg vil tro det hjelper å være innforstått med hva det
vil si, idet det bidrar til å åpne øynene for epistemisk normativitet generelt. Da er det lettere å forstå hva jeg mener med at begrepsanalyser er
normative («den andre veien»).
3
Her uttrykker «F» begrepet som er under analyse, «x» uttrykker en
variabel og representerer dermed det som begrepet skal kunne anvendes
om, og «C»-ene uttrykker betingelsene som må være oppfylt (ifølge
analysen) dersom x skal kunne være F.
4
Se Weinberg, Nichols, og Stich (2001). Disse var antakeligvis inspirert
av den psykologiske litteraturen om umiddelbar dømmekraft generelt
(altså, ikke bare de intuisjoner som er relevante for filosofiske teorier),
anført av Kahnemann med kolleger. Se Kahnemann, Slovic og Tversky
(1982). For øvrig var Arne Næss en tidlig forløper for den eksperimentelle filosofien (1938).
5
Gettier-scenarioet er kanskje det mest kjente tankeeksperimentet i
analytisk filosofi. Det ble brukt for å vise at den tradisjonelle analysen av
kunnskapsbegrepet ikke holder. Denne analysen sier at en person A vet
at p hvis og bare hvis 1) A tror at p, 2) p er sann og 3) As oppfatning
om at p er begrunnet (justified). Her er én variant av Gettier-scenarioet:
Ellen har en katt som heter Bosse. En dag kommer hun hjem og ser
Bosse sitte utenfor inngangsdøren og slikke seg rundt munnen. Ved
siden av ham ligger det en masse fjær, og rester av et fuglelik. Ellen
tenker derfor at Bosse har drept en fugl. Hun slutter seg derfor til at
Bosse har drept et dyr. Nå har det seg slik at Bosse har drept et dyr,
bare ikke den fuglen. Tidligere på dagen fanget han og drepte en mus.
Fuglerestene som ligger rundt Bosse, er nemlig ikke hans, men nabokatten Tirils verk. Dette vet ikke Ellen. Men hun har fortsatt en oppfatning
om at Bosse har drept et dyr (i tillegg til den usanne oppfatningen om
at han har drept en fugl, men det er ikke den vi skal tenke på nå). Ellens
oppfatning er sann (siden Bosse drepte en mus). Oppfatningen er også
begrunnet, siden Ellen ser Bosse slikke seg rundt munnen ved siden av
et fuglelik. Men vi vil ikke si at Ellen vet at Bosse har drept et dyr.
6
Dette premisset gjelder generelt om oppfatninger og intuisjoner hvor
«p» står for en proposisjon som det ikke er riktig å være relativist om.
Selv er jeg sterkt tvilende til at det er riktig å være relativist om mer enn
noen få, snevre områder, og har sånn sett ikke store problemer med at
relativister ikke vil være med på argumentet. Jeg er imidlertid usikker på
om det å utelukke relativisme på et metodologisk plan er å regne som
en styrke eller en svakhet ved metoden.
7
En av kommentatorene til denne artikkelen har uttrykt bekymring for
dette argumentets kjøpbarhet, og det samme gjorde sensorene for masteroppgavens parallelle argument. Problemet er at det synes som at et
1

tilsvarende argument kunne blitt gjort mot sanseerfaring på et like godt
grunnlag, men at vi i det tilfellet ikke kunne akseptert det. Argumentet
ville da gått ut på å bemerke at vi av og til har feilaktige sanseerfaringer,
og at vi dermed ikke kan bruke erfaringsinnhold som evidens for empiriske oppfatninger. Jeg er helt enig i at vi ikke kan kjøpe et sånt argument. Det jeg kommer til å klargjøre et stykke lenger ut i teksten, er
at det ikke er noe i veien med at intuisjonsinnhold kan spille rolle som
evidens for hvordan det er riktig å bruke et begrep. Poenget på dette
punktet i teksten er bare det at det er irrelevant at dette er intuisjonsinnhold og ikke innholdet av en hvilken som helst annen psykologisk
tilstand (eller språklig utsagn). For diskusjon av analogien mellom intuisjoner og sanserfaring på eksternalistiske kriterier, se Weinberg (2007).
8
Mange har imidlertid tenkt seg filosofi uten begrepsanalyse, men det er
en annen sak. Se for eksempel Williamson (2007).
9
Her er det lett å blande sammen ulike normative dimensjoner. Én ting
er den måten en begrepsanalyse normerer bruk av det analyserte begrepet. Analysen normerer bruken ved å stille betingelser til anvendelsen.
En annen ting er hvordan begrepsanalyse bør gjøres. Metodologisk teori
normerer begrepsanalytisk praksis. Normene jeg artikulerte og forsvarte,
hører altså til denne andre dimensjonen. Merk at det finnes selverklært
deskriptive metodologiske prosjekter; det vil si metodologisk teori som
ikke gir seg ut for å være normativ om den teoretiske disiplinen det er
teori om. Cappelen (2012) er et klart eksempel.
10
Vi finner støtte for dette i Wittgenstein og hans såkalte regelfølgingsargument (1997). Det er nok lettere å få fatt på argumentet i
sekundærlitteraturen. Jeg anbefaler Brandom (1994:26–30) og Kripke
(1982:25–37).

LITTERATUR
Anscombe, E. 1957, Intention, Basil Blackwell, Oxford.
Bealer, G. 1998, «Intuition and the Autonomy of Philosophy» i
Rethinking Intuition: The Psychology of Intuition and Its Role in
Philosophical Inquiry, DePaul, M. og Ramsey, W. (red.), 201–240,
Rowman and Littlefield Publishers, Lanham.
Brandom, R. 1994, Making It Explicit: Reasoning, Representing &
Discursive Commitment, Harvard University Press, Cambridge,
MA. Cappelen, H. 2012, Philosophy Without Intuitions, Oxford
University Press, Oxford.
Jorem, S. 2011, Concepts Unbound: A Norm-Based Account of the
Justification of Conceptual Analyses, Universitetet i Oslo. Tilgjengelig
fra: <http://www.duo.uio.no/publ/IFIKK/2011/141175/Jorem.pdf>
Kahnemann, D., Slovic, P. og Tversky, A. 1982, Judgment under
Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge University Press,
Cambridge.
Kripke, S. 1982, Wittgenstein on Rules and Private Language, Basil
Blackwell, Oxford.
Lewis, D. 1973, «Causation», The Journal of Philosophy, 70,
17, 556–567.
McDowell, J. 1994, Mind and World, Harvard University Press,
Cambridge, MA.
Næss, A. 1938, “Truth” as Conceived by those who are not Professional
Philosophers, Skrifter utgitt av det Norske videnskaps-akademi i Oslo,
II. Hist.-Filos. Klasse. Oslo, i kommisjon hos Jacob Dybwad.
Weinberg, J. 2007, «How To Challenge Intuitions Empirically Without
Risking Skepticism», Midwest Studies in Philosophy, 31, 1, 318–343.
Weinberg, J., Nichols, S. og Stich, S. 2001, «Normativity and Epistemic
Intuitions», Philosophical Topics, 19, 1 & 2, 429–460.
Williamson, T. 2007, The Philosophy of Philosophy, Blackwell
Publishing, Malden.
Wittgenstein, L. 1997 (1953), Filosofiske undersøkelser, oversatt av
M. TinTin, Pax forlag, Oslo.

Å BEGRIPE ET BEGREP

17

