ET AV PLATONS MANGE
PROBLEMER
ET OMRISS AV DEBATTENE OM FORHOLDET MELLOM ERFARING OG KUNNSKAP PÅ 1600–1700-TALLET OG I DAG
Av Conrad Bakka

Platons lære om gjenerindring. 16- og 1700-tallets heftige debatter omkring medfødte kunnskaper og ideer. Chomskys banebrytende arbeid innen teoretisk lingvistikk.
Videreføringer av Rawls’ moralpsykologiske tanker. Hva har alle disse til felles? De er
alle deler av en debatt som startet med Platons problematisering av forholdet mellom
erfaring og kunnskap – hvordan kan vi vite så mye, når vi har tilgang til så lite?
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et ville ikke være helt upassende å kalle det som følger, en serie fotnoter til Platon, slik Alfred North
Whitehead i sin tid beskrev den vestlige filosofihistorien.
Jeg ønsker nemlig å se nærmere på debatten som oppstod
i kjølvannet av en problemstilling Platon var den første
til å formulere eksplisitt: Hvordan har det seg at vi mennesker, på tross av den begrensede informasjonen sansene
våre gir oss tilgang til, vet såpass mye som vi gjør? Denne
problemstillingen gjør seg særlig gjeldende i tilfeller hvor
vi ser ut til å besitte kunnskap som ikke lar seg forklare på
bakgrunn av sanseerfaring alene.
Jeg vil i denne teksten vise hvordan dette problemet
har blitt forsøkt løst på tre punkter i historien. I første
del vil jeg tegne et bilde av problemstillingens opphav, og
Platons eget forsøk på å besvare problemet. Deretter vil jeg
gi et omriss av hvordan det ble forsøkt løst på 1600- og
1700-tallet, i en periode hvor intensiteten i debatten nådde et av sine toppunkter. I andre del av teksten vil jeg gi
noen eksempler på hvordan debatten fortsatt pågår i våre
dager, gjennom å vise hvordan utviklinger innen teoretisk
lingvistikk på ny har gjort problemstillingen brennhet, og
hvordan dette har hatt en viktig innflytelse på andre disipliner, slik som moralpsykologi.
Gjennom disse omrissene ønsker jeg å gi et oversiktsbilde av utviklingen Platons problem har gjennomgått
med årene – hvordan dette spørsmålet har beveget seg
fra spekulativ metafysikk til empirisk vitenskap, hvordan
problemstillingen har forplantet seg til og blitt «gjenoppdaget» innen stadig nye disipliner, og også hvordan uenigheten mellom partene kanskje ikke alltid er like stor som
den ser ut til.
DEL I – DEBATTEN GJENNOM HISTORIEN
Platons problem
Platon var oppmerksom på at det er noe problematisk med
forholdet mellom sanseerfaring og kunnskap: Vi besitter
kunnskap vi ikke ser ut til å ha tilegnet oss gjennom sansene. Spørsmålet blir da hvordan vi har ervervet denne kunnskapen. Med det som er blitt stående som et eksemplarisk
bilde på vellykket pedagogikk, illustrerer Platon nettopp
denne problemstillingen: I dialogen Menon (82–85) lar
han Sokrates få fatt i en relativt uskolert slavegutt, for så å
tegne opp et kvadrat i sanden foran ham. Deretter følger
en kort utspørring fra Sokrates’ side, hvorpå slavegutten –
ved egen hjelp, ifølge Sokrates – «oppdager» en geometrisk
regel for hvordan man kan doble et kvadrats areal. Platon
vil få frem at verken Sokrates’ veiledning eller guttens tidligere sanseerfaringer ser ut til å kunne forklare hvordan
han kunne komme frem til en slik komplisert sannhet. Så
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hvor kom slaveguttens geometriske forståelse fra? Platons
problem går nettopp ut på hvordan man skal forklare dette
tilsynelatende asymmetriske forholdet mellom erfaring og
kunnskap – at det vi har erfart gjennom sansene ikke ser ut
til å være tilstrekkelig for å forklare det vi vet.
Platon valgte å besvare spørsmålet gjennom sin teori
om gjenerindring (anamnēsis). Teorien går i korte trekk
går ut på at ethvert menneskes sjel har blitt tildelt altomfattende kunnskap i tidligere liv og former for eksistens,
men denne kunnskapen
blir «glemt» som en konse- Platon var oppmerksom på
kvens av traumer sjelen på- at det er noe merkverdig
føres hver gang den forenes med forholdet mellom
med en fysisk kropp og gis
sanseerfaring og kunnskap:
verdslig eksistens.1 Når vi
sier at vi «lærer noe nytt», Vi besitter kunnskap vi ikke
er det ifølge denne teorien ser ut til å ha tilegnet oss
altså egentlig snakk om at gjennom sansene.
vi «husker» noe vi en gang
visste, og ikke at vi på basis av sanseerfaring danner ny
kunnskap. Gjennom idélæren og gjenerindringstesen kom
Platon til å anse sansene som en mangelfull og upålitelig
kilde til kunnskap om verdens natur, selv om de riktignok
kan hjelpe oss å huske det vi har glemt – slik slaveguttens
sanser hjalp ham til å huske hvordan man dobler arealet
til kvadrater.
Som et resultat av Platons problematisering av for5

holdet mellom kunnskap og sanseerfaring oppstod det
en debatt som har rast helt frem til nyere tid. Lenge har
denne debatten omhandlet to distinkte spørsmål samtidig, uten at man har gjort
Descartes plukker altså noe klart skille mellom dem
opp sentrale aspekter ved (jf. Cowie 1999:7–12; Kahn
Platons teori om at en 2006:119–120). Det første
spørsmålet dreier seg om
betydelig mengde ideer og hvordan vi tilegner oss menkunnskaper ligger latent i talt innhold, og særlig kunnsinnet, og kan hentes frem skaper og ideer.2 Har dette
gjennom fornuften. sitt opphav i sansene, eller
finnes det også andre måter
å tilegne seg det på? Som vi så, lanserte Platon en teori
som innebærer at kunnskap er noe vi (dvs. sjelen) i en viss
forstand besitter allerede fra fødselen av, selv om vi ikke er
klar over det – det er medfødt, men ikke lett tilgjengelig.
Det andre spørsmålet gjelder hvordan medfødt (og
derfor også a priori) kunnskap – hvis det finnes – er berettiget. Sett at det er riktig at vi på en eller annen måte er
utstyrt med medfødt kunnskap som vi så å si bare trenger
å børste støv av: Hvordan skal vi kunne vite at en gitt antakelse, om for eksempel geometri, faktisk er uttrykk for
kunnskap og ikke bare er en feilaktig oppfatning?3
Det er det første spørsmålet, som Noam Chomsky senere døpte «Platons problem», som danner rammen for
denne teksten.
Descartes, rasjonalisme og empirisme
René Descartes’ epistemologi er et passende utgangspunkt
for en opptegning av hvordan debatten omkring medfødte
ideer og kunnskaper fortonet seg på 1600- og 1700-tallet.
Descartes tok et oppgjør med den epistemologiske arven
etter den aristotelisk-skolastiske tradisjonen, som kort (og
litt upresist) ofte oppsummeres med følgende «slagord»:
«Ingenting er i intellektet som ikke først har vært i sansene» (jf. LoLordo 2005:124; Ceanfield 1970). Descartes
mente at det også er noe i sinnene våre som ikke har sitt
opphav i sansene, nemlig medfødte ideer og kunnskaper:
We come to know them [innate truths] by the power of our
own native intelligence, without any sensory experience. All
geometrical truths are of this sort – not just the most obvious
ones, but all the others, however abstruse they may appear.
Hence, according to Plato, Socrates asks a slave-boy about
the elements of geometry and thereby makes the boy able to
dig out certain truths from his own mind which he had not
previously recognized were there, thus attempting to establish the doctrine of reminiscence. Our knowledge of God is
of this sort. (AT VIIIB:166–7, sitert i Newman 2005:179)4
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Descartes plukker altså opp sentrale aspekter ved Platons
teori om at en betydelig mengde ideer og kunnskaper ligger latent i sinnet, og kan hentes frem gjennom fornuften.
I motsetning til Platon er Descartes tydelig på at noen
ideer og kunnskaper også har sitt opphav i erfaringen,
og han må derfor gi en forklaring på hva som utgjør forskjellen på medfødte og ervervede ideer.5 Det avgjørende
kriteriet for Descartes ser ut til å være om sansene spiller
noen rolle i skapelsen av ideene (Newman 2005:181–4).
Medfødte ideer er derfor de ideene som har sitt opphav i
sinnet alene.6 For Descartes er de paradigmatiske eksemplene på slike ideer særlig å finne innen matematikk, logikk og metafysikk.
Et eksempel Descartes (AT VII:72) bruker for å illustrere dette, går som følger: Vår forståelse av et chiliagon (tusenkant) eller et myriagon (titusenkant) er isolert fra vår
mentale forestilling av disse figurene. Ettersom vi aldri har
sett og ikke er i stand til å forestille oss disse figurene som
noe annet enn uklare bilder, og disse bildene uansett ikke
evner å skille figurene fra hverandre, trekker Descartes derfor den slutning at sansene ikke konstituerer disse ideene,
og at de derfor er medfødt.
Descartes mener å kunne argumentere på lignende
måte for alt fra ideen om logisk kontradiksjon til substans
og kausalitet. Han mener i tillegg at Gud har plantet disse
ideene i oss, og at dette forklarer hvordan vi gjennom å
reflektere over våre medfødte ideer og sammenhengene
mellom disse kan oppnå sikker kunnskap.
I have […] observed certain laws which God has so established in nature and of which He has imprinted such ideas
on our minds, that, after having reflected sufficiently upon
the matter, we cannot doubt their being accurately observed
in all that exists or is done in the world. (AT VI:41)

I likhet med Platon mener Descartes at informasjonen vi
mottar gjennom sansene, er utilstrekkelig for å forklare en
rekke av ideene og kunnskapene vi faktisk besitter, og at vi
derfor må anta at disse er medfødt. Riktignok anerkjenner
han i likhet med Platon at sanserfaring kan være med på å
avdekke slike medfødte kunnskaper og ideer, men mener
at dette er uviktig i forklaringen av hvor disse dypest sett
har sitt opphav. De to deler også synet at sanseerfaringen
er en langt mer upålitelig kilde til kunnskap enn refleksjon
over våre medfødte ideer.
Som kjent ble denne kartesianske videreføringen av
Platons rasjonalistiske prosjekt møtt med stor motstand
blant klassiske empirister som Thomas Hobbes, John
Locke og David Hume. Den påfølgende debatten som raste gjennom 1600- og 1700-tallet rundt opphavet til ideer

og kunnskaper, blir derfor ofte presentert som en krangel
mellom rasjonalister og empirister.7 Forskjellige forfattere
tillegger disse begrepene ulik mening, men for våre formål vil det være hensiktsmessig å forstå rasjonalisme som
det syn at vi har andre kilder til en betydelig mengde av
våre ideer og kunnskaper enn sanseerfaring og generelle
læringsmekanismer alene (jf. Markie 2008).8 Empirisme
er negasjonen av dette synet.
Lockes Essay
En av de fremste eksponentene for empiristiske kritikker
av rasjonalisme er John Locke, som mener å kunne vise at
den sentrale antakelsen hos både Platon og Descartes er
feil: Vi trenger ikke noe ut over sanseerfaring for å forklare
den menneskelige erkjennelsesevne. Hans argument for
dette er todelt.
Locke åpner An Essay Concerning Human Understanding
(heretter Essay) med et frontalangrep på forklaringsmodeller som hevder at vi har medfødte ideer og kunnskaper,
og argumenterer for at disse ikke er i stand til å utføre det
teoretiske arbeidet de er satt til. Med dette ønsker Locke
å undergrave alle slike teorier. Ettersom både Platon og
Descartes fremsatte denne typen teorier i et forsøk på å
gjøre rede for ideer og kunnskaper de mente ikke kunne
forklares ved hjelp av sanseerfaring, ville disse fenomenene
igjen stå uforklart. Resten av Lockes Essay består derfor
i å vise at om vi kartlegger hvordan vi danner ideer og
tar til oss kunnskap, vil asymmetrien i Platons problem
forsvinne – ifølge Locke er sanseerfaring tilstrekkelig for
å forklare hvordan vi mennesker vet det vi vet. Ettersom
dette medfører at vi kan forklare de omstridte fenomenene
utelukkende med henvisning til sanseerfaring, vil det ikke
lenger være noe behov for å postulere medfødte ideer eller
kunnskaper.
Dette illustrerer et viktig prinsipp i Lockes kritikk av
forklaringsmodeller som postulerer medfødte kunnskaper
og ideer: Hvis vi kan forklare kunnskapene og ideene våre
utelukkende ved å vise til sanseerfaring, så har vi ingen
grunn til å anta at disse er medfødt – selv om forklaringene ellers er jevngode (jf. Carruthers 1992:52–53). Altså
vil en empiristisk forklaringsmodell gjøre medfødt mentalt
innhold overflødig. Ifølge Locke er derfor alt som skal til
for å motbevise «innate principles», å vise at «men, barely
by the use of their natural faculties, may attain to all the
knowledge they have, without the help of any innate impressions» (I.ii.1).9 Det kunne kanskje tenkes at Platon og
Descartes ville si seg enig i dette, men samtidig bestride at
det faktisk vil være mulig å forklare all menneskelig kunnskap med sanseerfaring. Locke vil da uansett kunne vise

til sine argumenter mot rasjonalistiske teorier, som forsøker å vise at slike forklaringsmodeller uansett ikke utgjør
brukbare svar på Platons problem. For å få en smakebit
av strukturen til Lockes argumentasjon på dette punktet
skal vi nå se nærmere på hans kritikk av rasjonalistiske
forklaringsmodeller.
Locke argumenterer først mot at mennesker er i besittelse av medfødte ideer, i betydningen Descartes gav ordet, nemlig som «whatever the mind directly perceives»
(AT VII:181). Locke (I.ii.4) påstår at mange tilhengere av
medfødt kunnskap hevder at enkelte prinsipper – f.eks. at
«det som er, er» – blir akseptert av alle, og av den grunn
må være medfødt. Locke har to
innvendinger mot dette: For det Hvis vi kan forklare
første finnes det personer som kunnskapene og ideene
ikke kan sies å slutte seg til disse
våre utelukkende ved å
prinsippene – Locke trekker
frem barn og «idioter»: «If there- vise til sanseerfaring, så
fore children and idiots have har vi ingen grunn til å
souls, have minds, with those anta at disse er medfødt.
impressions upon them, they
must unavoidably perceive them, and necessarily know
and assent to these truths, which since they do not, it is
evident that there are no such impressions» (I.ii.5). Han
benekter altså at det må finnes universell oppslutning om
noe overhodet, ettersom man alltid kan finne et barn eller
en «idiot» som ikke deler (eller er i stand til å gi sin oppslutning til) oppfatningen.
Men Locke hevder også at selv om det skulle være tilfellet at alle sluttet seg til slike prinsipper, ville heller ikke det
nødvendigvis bety at disse er medfødt.
The knowledge of some truths, I confess, is very early in the
mind; but in a way that shows them not to be innate. For,
if we will observe, we shall find it still to be about ideas, not
innate, but acquired; it being about those first which are imprinted by external things, with which infants have earliest
to do, which make the most frequent impressions on their
senses. (I.ii.15)

Locke mener altså at det ikke finnes noen medfødte prinsipper, ettersom spedbarn og «idioter» ikke er i stand til å
bli oppmerksom på noe slikt gjennom introspeksjon, og at
det lille mentale innholdet som selv unge barn er i besittelse av, kan forklares ved å vise til sanseerfaring.
Locke anser definisjoner av begrepet «medfødt» som
forsøker å unngå disse problemene, for å være uholdbare,
og han hevder at det er «near a contradiction, to say, that
there are truths imprinted on the soul, which it perceives
or understands not» (I.ii.5). Dette synet speiler en mer
CONRAD BAKKA
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generell holdning i hans tid, som innebar at alle mentale tilstander også må være bevisste tilstander. Vi finner
for eksempel et uttrykk for det samme synet, knyttet til
medfødte ideer, i en av Hobbes’ «objections» til Descartes’
Meditasjoner, hvor Hobbes skriver at hvis ideer er noe man
må være bevisst, og det som er bevisst, nødvendigvis er tilgjengelig for bevisstheten, så følger det at «no idea is innate; for what is innate is always present» (AT VII:188–9,
sitert i Newman 2005:186).
Disposisjonelle analyser av begrepet «medfødt»
Definisjonen av «medfødt» som springer ut av det ovennevnte synet på ideer og kunnskaper – at de må være tilgjengelig for bevisstheten – er ikke veldig generøs. Den går
ikke bare imot forståelsen Platon gir uttrykk for i gjenerindringstesen, men har også den svakheten at den ikke omfatter fenomener Lockes samtidige (og vi) vanligvis ville
kalt «medfødte». Descartes – som paradoksalt nok ellers
er tilhenger av at mentale tilstander må være bevisste – illustrerer dette når han hevder at:
[Ideas are innate in] the same sense we say that in some families generosity is innate, in others certain diseases like gout
or gravel, not that on this account the babes of these families
suffer from these diseases in their mother’s womb, but because they are born with a certain disposition or propensity
for contracting them. (AT VIIIB:358)

Her ser vi at Descartes bruker «medfødt» på en måte som
ikke medfører at kunnskap er noe man må kunne være eksplisitt bevisst allerede fra fødselen av. Vi kan kalle dette en
disposisjonell analyse av hva det vil si at noe er medfødt.
Locke selv hadde ingen tro på slike disposisjonelle analyser. I sin kritikk av dem peker han særDefinisjonen av lig på to svakheter. For det første me«medfødt» som ner han at hvis ideer, kunnskaper eller
springer ut av det sykdommer er medfødt fordi man er
oven- nevnte synet «born with a certain disposition or
propensity for contracting them», slik
på ideer og kunnska- Descartes skriver, så vil dette gjøre
per – at de må være begrepet «medfødt» trivielt og ubrutilgjengelig for kelig. Hvis vi tilegner oss kunnskaper
bevisstheten – er eller ideer, så må vi jo nødvendigvis
ha hatt et potensial eller en disposiikke veldig generøst. sjon for å erverve disse. For alle ideer
man faktisk erverver, er det åpenbart nødvendig at dette
var mulig – at det potensielt kunne skje. Dette medfører
at alt vi faktisk erverver oss, og også alt vi kunne ervervet
oss, må regnes som medfødt under denne forståelsen. Som
Locke selv sier:
8

ET AV PLATONS MANGE PROBLEMER

If truths can be imprinted on the understanding without being perceived, I can see no difference there can be between
any truths the mind is capable of knowing in respect of their
[origin]: they must all be innate or all adventitious: in vain
shall a man go about to distinguish them. (I.ii.5)

Lockes andre innvending mot disposisjonelle analyser går
også på at slike forståelser av begrepet vanner det ut og gjør
det trivielt. Innvendingen tar utgangspunkt i en definisjon
av «medfødt» som hevder at et prinsipp er medfødt hvis
alle ville gitt sin tilslutning til det, gitt at de ble spurt og
forstod innholdet (I.ii.17). Locke påpeker at hvis dette er
korrekt, vil alle selvinnlysende prinsipper være medfødt –
alt fra selvinnlysende utsagn om tall («1 + 1 = 2») til en endeløs rekke selvfølgeligheter («det samme er ikke forskjellig»), ettersom alle som forstår disse prinsippene, også vil
gi sin tilslutning til dem. Locke hevder videre at hvis slike
prinsipper er medfødt, må også alle ideene de inkluderer,
være medfødt (I.ii.18) – alt fra tall og alle andre matematiske og logiske ideer, til utallige mer hverdagslige ideer,
slik som ideen om «det samme». Dette ville medføre at
knapt nok noe ville kvalifisere som lært gjennom erfaring,
og at så godt som all kunnskap og alle ideer ville måtte
regnes som medfødt.
Dette viser, ifølge Locke, at disposisjonelle analyser

ikke evner å gjøre den teoretiske jobben de er satt til.
Analysene er, om ikke annet, ment å gi en forklaring på
hva som skiller medfødte kunnskaper og ideer fra de som
er ervervet på basis av sanseerfaring. Men disposisjonelle
analyser utvider kategorien for hva som er medfødt så mye
at betegnelsen «medfødt» ender opp med å dekke enhver
form for kunnskap.

Retorikk og grader av uenighet
Et besynderlig trekk ved denne debatten er den skarpe polemikken noen av debattantene anlegger. I Lockes Essay
kan man fort få inntrykk av at det ikke er stort som er
medfødt, og noen ganger tillegges han også synet at sinnet
er som et blankt ark som fylles ut av erfaringen. Men helt
tomt er verken sinnet eller arket, ifølge Locke. For selv en
erkeempirist som han godtar at en rekke ting er medfødt,
slik som en stor del av vår kognitive struktur, blant annet
et «‘innate faculty of knowing,’ which allows it to receive
simple ideas from sense, correlate ideas arriving from different sense modalities, and combine and rearrange simple
ideas» (LoLordo 2005:129). Locke ser dessuten også ut
til å tillate noe mentalt innhold, slik som motivasjonelle
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Sterke og svake disposisjonelle analyser
I New Essays on the Understanding forsøker Gottfried
Wilhelm Leibniz å imøtekomme Lockes kritikk av disposisjonelle analyser.10 Først hevder Leibniz, i samsvar med
hva Descartes uttrykte i sitatet ovenfor, at når vi snakker
om at noe er medfødt, så snakker vi ikke nødvendigvis
om bevisste tilstander vi til enhver tid må kunne rette
oppmerksomheten mot, men derimot om «natural inclinations, dispositions, habits, or potentialities» (Leibniz
2009a:424). Leibniz håper videre å avvæpne Lockes argumenter mot en disposisjonell forståelse av medfødte ideer
ved å gi en mer utfyllende beskrivelse av mentale disposisjoners natur.
Leibniz illustrerer denne analysen med følgende analogi: Sett at vi har to marmorblokker. Den ene er helt homogen og uniform, uten noen føringer i materialet, mens
den andre har årer i marmoren som danner et mønster,
omtrent som kvist i treverk. Den homogene blokken tilsvarer Lockes «tabula rasa».11 Leibniz kan her gi Locke rett
i at det er intetsigende å påstå at den første blokken er
disponert for å ta form av for eksempel Herkules. Den er
vel så disponert for å ta enhver annen mulig form – det er
ingenting av betydning som skiller formen den påstås å
være disponert for å ta, fra alle andre former den potensielt
kunne ha tatt. Men Leibniz’ andre blokk, som har kraftige
føringer i materialet, kan med rette sies å være disponert
for å ta enkelte former, mens den vil «motsette» seg andre.
Vi kan altså skille mellom svake og sterke disposisjoner,
hvorav de siste ikke faller for Lockes kritikk.
Ved å hevde at vi med «medfødte ideer» og «medfødte
kunnskaper» ikke skal forstå bevisste tilstander, men derimot strukturer i sinnet som skaper «natural inclinations,
dispositions, habits, or potentialities» i oss, kan Leibniz
skjerme begrepene fra Lockes kritikk. Det er ikke noe
motargument mot medfødt kunnskap, under Leibniz’ forståelse av begrepet, at barn eller «idioter» ikke er denne
bevisst, ettersom han hevder at man må fokusere og konsentrere seg for å realisere denne potensielle kunnskapen.
Sterke disposisjoner faller heller ikke for Lockes kritikk om
trivialitet.
På bakgrunn av distinksjonen mellom sterke og svake

disposisjoner er Leibniz dermed klar til å besvare både
Lockes innvendinger mot rasjonalistiske forklaringsmodeller og Platons problem: Vårt sinn består av spesifikke
strukturer, slik at vi har enklere for å
tilegne oss enkelte ideer og kunnska- Vi kan altså skille
per enn andre. Dette gjør at han kan
mellom svake og
forsvare eksistensen av medfødte ideer
og kunnskaper fra Lockes angrep.12 sterke disposisjoner,
Slike sterke disposisjoner gir for ek- hvorav de siste ikke
sempel rom for å postulere at vi er sær- faller for Lockes
lig disponert for å forstå (eller katego- kritikk.
risere) verden gjennom visse medfødte
ideer, slik som substans(er) (Leibniz 2009a:424; jf. Jolley
2005:115). Leibniz kan også hevde vi besitter moralske,
logiske og matematiske kunnskaper og ideer – ikke som
bevisste tilstander, men som mentale strukturer vi er disponert for å erkjenne om vi bare forsøker.
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prinsipper: «Nature, I confess, has put into man a desire of
happiness, and an aversion to misery: these indeed are innate practical principles» (I.iii.3). Locke gjør det riktignok
ikke alltid enkelt for leseren å oppdage disse poengene, og
han plasserer noe overraskende dette utsagnet om at de
medfødte motivasjonelle prinsippene «indeed are innate
practical principles» i et kapittel kalt «No innate practical
principles».
Resten av denne teksten vil ta for seg hvordan debatten rundt Platons problem har fortsatt inn i moderne tid,
hvor den har gitt opphav til en intens diskusjon innen en
rekke ulike disipliner. Det sentrale spørsmålet er fortsatt
det samme: Tilegner vi oss ideer og kunnskap gjennom
erfaring og generelle læringsmekanismer, eller skjer det ved
hjelp av spesialiserte strukturer i sinnet, som sterkt disponerer oss for å erverve spesifikke ideer og kunnskaper?

Illustrasjon: Åshild Aurlien

DEL II – DEBATTEN I MODERNE TID
Chomsky og «den lingvistiske analogien»
Empiristiske strømninger som behaviorisme og logisk positivisme dominerte både filosofi og psykologi på første
halvdel av 1900-tallet, men mot slutten av 50-årene blusset
debatten omkring medfødte ideer og kunnskaper opp på
ny. Mye av bakgrunnen for dette var basert på Chomskys
banebrytende nytenkning innen teoretisk lingvistikk, som
tok utgangspunkt i følgende trekk ved menneskelig språk:
i) Språk er et universelt fenomen.
ii) Språkutvikling starter (normalt) allerede i
barns første leveår, og gjennomgår utviklingsstadier som virker relativt kulturuavhengige,
og i liten grad krever eksplisitt instruksjon.
Kanskje viktigst av alt var likevel Platons problem.
Chomsky så nemlig at det ikke bare var forståelsen av
geometriske sannheter eller evnen til å skille mangesidede
figurer som skaper problemer for tradisjonelle empiristiske
analyser, men også mer hverdagslige fenomener slik som
barns språkutvikling. Som vi har sett tidligere, er det karakteristisk for tilhengere av medfødte egenskaper at de
antar en asymmetri mellom kunnskapen vi besitter, og erfaringen vi mottar fra sansene. Chomsky (f.eks. 1986:xxv)
kaller dette aspektet ved Platons problem for «the poverty
of the stimulus», og når dette anvendes på språkutvikling,
kan det uformelt formuleres som følger:
iii) Barns språklige kunnskaper og ferdigheter ser
ikke ut til å kunne forklares gjennom den
sensoriske informasjonen de har tilgjengelig.
10
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Sidene ved menneskelig språk som beskrives i i)–iii), gav
nytt liv til ideen om at menneskets sinn er utrustet med
svært spesifikke læringsstrukturer og medfødt kunnskap,
og ikke bare generelle læringsmekanismer.13 Jesse Prinz
(2008a:391–2) gir en kortfattet karakteristikk av tankegangen som ligger bak slutningen fra «poverty of the
stimulus»-argumentet innen språkutvikling til at vi har
medfødt kunnskap om språk:
In linguistics, the best arguments for innateness take the following form: Children at age n have linguistic rule R; children at age n have not had exposure to enough linguistic data
to select rule R from many other rules using domain-general
learning capacities; therefore, the space of possible rules from
which they select must be innately constrained by domainspecific learning capacity.

Dette er en mer spesialisert form av en type argument vi
har sett tidligere, nemlig forsøket på å finne en form for
kunnskap som det ikke ser ut til at sanseerfaring og generell læring kan forklare.14 Chomsky er bevisst hvilken
tradisjon han står i, og forstår seg selv som en moderne
arvtager etter den rasjonalistiske tradisjonen fra Platon til
Leibniz (Chomsky 1988:4).15 Det har naturligvis skjedd
en enorm utvikling siden Leibniz’ tid, og Chomsky spør
derfor:
How can we interpret this proposal in modern terms? A modern variant would be that certain aspects of our knowledge
and understanding are innate, part of our biological endowment, genetically determined, on a par with the elements
of our common nature that cause us to grow arms and legs

rather than wings. This version of the classical doctrine is, I
think, essentially correct. … Plato’s problem arises in a striking form in the study of language, and something like the
answer just suggested seems to be the right one. (1988:4)

Chomsky, ikke ulikt Leibniz, knytter denne medfødte
kunnskapen til en spesifikk struktur i sinnet kalt «the
language faculty» (Chomsky 1986). Dette er altså en postulert, biologisk realisert, kognitiv struktur som er spesialisert for språklæring. Chomskys epokegjørende teoretisering på dette punktet utløste et skred av lignende teorier
innen utallige andre fagfelter.
Et av feltene som har absorbert Chomskys ideer, er
moralpsykologien, hvor det har oppstått et forskningsprosjekt som har hentet inspirasjon fra John Rawls (som igjen
var inspirert av Chomsky), og som forsøker å importere
teoretiske innsikter fra lingvistikken.16 Dette forskningsprosjektet er velegnet til å få frem kontinuiteten i debatten rundt Platons problem, ettersom det både tematisk og
strukturelt har en sterk affinitet til den klassiske debatten
(som til diskusjonen i Menon av hvorvidt dyd kan læres,
og til Lockes diskusjon av «moral principles» i første del
av hans Essay). «Den lingvistiske analogien», som dette
forskningsprosjektet ofte kalles, tar utgangspunkt i at det

Illustrasjon: Marianne Røthe Arnesen

finnes enkelte viktige analogier mellom språk og moral
som gjør at de to kan studeres med lignende metoder.17
Implikasjonen av dette er at moralske ferdigheter og kunnskaper, akkurat som språklige, kan være medfødt.
Det er også en del som taler for at mye av det samme gjelder for moralutvikling som for språkutvikling:
(a) Moral som fenomen ser ut til å være universelt, (b)
moralutvikling starter tidlig og gjennomgår tilsynelatende relativt kul- Tilhengere av den
turuavhengige utviklingsstadier, og lingvistiske analogien
(c) erfaringsgrunnlaget barn har tilinnen moralpsykologi
gjengelig, ser ikke ut til å kunne forklare deres moralske ferdigheter og mener moralutvikling
kunnskaper (Dwyer 2006:238–42). innehar den samme
Tilhengere av den lingvistiske ana- asymmetrien mellom
logien ønsker på bakgrunn av disse kunnskap og erfaring
likhetene å trekke samme slutning
som vi finner innen
som Chomsky gjorde innenfor lingvistikken, nemlig at vi er født med språkutvikling.
en spesialisert kognitiv struktur, et
«moral faculty» analogt med Chomskys «language faculty»
(Hauser et al. 2008). De to neste seksjonene vil se nærmere
på den lingvistiske analogien, og særlig på to argumenter
som forsøker å underbygge hvorfor generelle læringsmekanismer ikke er tilstrekkelig for å forklare barns moralutvikling. Deretter vil det bli presentert et eksempel på
hvordan en moderne empirisme kan forsvares mot slike
argumenter.
«Poverty of the stimulus»-argumentet innen
moralutvikling
Tilhengere av den lingvistiske analogien innen moralpsykologi mener moralutvikling innehar den samme asymmetrien mellom kunnskap og erfaring som vi finner
innen språkutvikling. Det finnes en omfattende litteratur som forsøker å kartlegge og analysere barns moralutvikling, og et funn som ofte trekkes frem, og som jeg vil
fokusere på her, er at barn allerede i to–treårsalderen ser
ut til å skille mellom såkalt «moralske» overtredelser og
«konvensjonelle».18
Barn ser ut til å vurdere moralske overtredelser annerledes enn konvensjonelle, blant annet ved at de behandler
førstnevnte som «more serious, more generalizable (e.g.,
wrong in other countries too)» og at de av barna blir «justified differently (e.g., with reference to harmful consequences), and are considered independent of authority» (Joyce
2007:136). Hvis barn blir spurt om det er galt å slå andre
personer, selv om de skulle få tillatelse fra en voksen, svarer
de at det fortsatt er galt, mens dette ofte ikke er tilfellet
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med konvensjonelle overtredelser, slik som å spise med fingrene i stedet for med bestikk.
Tilhengere av den lingvistiske analogien hevder at evnen til å skille moralske og konvensjonelle regler er langt
mer kompleks enn den kan virke ved første øyekast, og
at informasjonen barn har tilgjengelig, ikke synes å være
nok til å forklare en slik evne. Spørsmålet blir derfor hvordan et barn kan lære å skille mellom, og gjenkjenne, noen
regelbrudd som konvensjonelle og andre som moralske i
ung alder.
En empirist kunne kanskje innvende at foreldre reagerer sterkere når barn bryter moralske regler enn konvensjonelle, og at dette kunne hjelpe barn til å internalisere forskjellen. Men som Dwyer (2006:240) påpeker, kan noen
foreldre «get just as hot under the collar about conventional transgressions as they do about moral transgressions»,
og det kan dessuten være vanskelig for barn (så vel som
voksne) å lese og forstå følelsene (sinne, irritasjon, indignasjon etc.) som utvises. Det er også sannsynlig at barn vil
få langt flere påpakninger for overtredelser av konvensjonelle regler enn av moralske. Alt dette medfører at det ikke
burde være spesielt lett for barn å slutte seg frem til forskjellen på moralske og konvensjonelle regler på bakgrunn
av foreldre og andre voksnes reaksjoner.
Ifølge et slikt syn er altså enkelte moralske ferdigheter
og kunnskaper medfødte og universelle. Derfra er veien
kort til å følge den Chomskyanske retningen innen teoretisk lingvistikk, og postulere at en spesifikk medfødt kognitiv struktur er ansvarlig for disse.
Prinsipp- og parameter-tilnærmingen til språk og moral
Chomsky lanserte ikke bare ideen om et «language faculty», men også en teori om hvordan denne strukturen
fungerer – det han kalte en universell grammatikk (UG)
(f.eks. 1986).19 Lingvistikk-inspirerte moralpsykologer
har tilsvarende lansert det de kaller for universell moralsk
grammatikk (UMG). UMG/UG vil her si teorier som
spesifiserer innholdet og interaksjonene til «the moral/language faculty», og er altså en systematisk beskrivelse av vårt
felles (biologiske) utgangspunkt for moral/språk.
Hypotesen er at en slik universell grammatikk vil
inneholde noen generelle prinsipper som gjelder for alle
språk, slik som at alle setninger må ha et subjekt selv om
det bare er underforstått og ikke uttales eksplisitt. I tillegg
antas UG å inneholde parametere, slik som at språk tenderer mot å være enten hodeinitiale (som f.eks. norsk og
engelsk) eller hodefinale (som japansk). Grovt sett handler
dette om ordstilling, og hvorvidt det styrende ordet («hodet») kommer først eller sist i en frase. I hodeinitiale språk

står for eksempel verbet i verbfraser gjennomgående foran
det direkte objektet, mens det i hodefinale språk vil være
motsatt (jf. Chomsky 1988:kap. 3). På basis av denne parameteren vil individuelle
språk kunne variere en hel Det finnes for eksempel en
del, selv om de bare er uli- rekke krysskulturelle studier
ke innstillinger av de samsom viser at enkelte trekk ser
me underliggende reglene.
Når et barn vokser opp, vil ut til å være universelle når
parameteren i barnets UG det gjelder moralske normer.
stilles enten den ene eller
den andre veien på bakgrunn av den språklige informasjonen det blir utsatt for, og, ifølge Chomsky, «[w]hen these
switches are set, the child has command of a particular
language» (1988:63).
Parallelt med den lingvistiske versjonen forsøker UMG
å forklare enkelte fellestrekk ved moralske regler. Det finnes for eksempel en rekke krysskulturelle studier som viser
at enkelte trekk ser ut til å være universelle når det gjelder
moralske normer (Joyce 2007:65). UMG er ment å forklare disse funnene gjennom en teori som innebærer at vi
alle er født med et «moral faculty» som bestemmer enkelte
moralske parametere, som stilles inn avhengig av kulturelle faktorer, slik menneskelige språk delvis bestemmes av
UG og «the language faculty».
For eksempel ser det ut til at nesten alle menneskelige grupper har normer som regulerer vold (Sripada
2008:328). Som en mulig forklaring på dette foreslår
Gilbert Harman (2005:225) at «a rule prohibiting killing
of members of a protected group G, where G may vary»
kan være nedfelt i UMG. Ulike samfunn vil stille inn G
forskjellig, akkurat som i det lingvistiske tilfellet. Slik kan
man argumentere for at selv om moralske normer varierer
fra kultur til kultur, så finner vi universelle underliggende
regler.
En moderne empirisme
Moderne empirister og arvtagerne etter rasjonalistene står
på mange måter i den samme situasjon som Locke og
Leibniz gjorde. Moderne «nativister» – tilhengere av medfødt mentalt innhold og spesialiserte medfødte strukturer
– hevder at gitte fenomener er for komplekse, eller i sin
natur umulige å tilegne seg gjennom erfaring og generelle
læringsmekanismer alene. Empirister, på sin side, hevder
at fenomenet burde la seg forklare uten at man trenger å
postulere medfødte strukturer eller kunnskaper. Den historiske kontinuiteten kommer tydelig frem når den moderne empiristen Jesse Prinz (2008a:372) oppsummerer
hva som skal til for å argumentere vellykket fra universaliCONRAD BAKKA
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tet til medfødthet innen moral:
[A] moral nativist should show (1) that there are moral universals, (2) that there are no plausible non-nativist explanations of these, and (3) that required innate machinery is
specific to the domain of morality.

Her ser vi klart parallellene til Locke, for eksempel til hans
omtale av universell oppslutning:
[I]f it were true in matter of fact, that there were certain
truths, wherein all mankind agreed, it would not prove them
innate, if there can be any other way shown, how men may
come to that universal agreement. (I.ii.3)

Locke er ikke like klar når det gjelder å påpeke at det er snakk
om viktigheten av områdespesifikke
Empiristen satser altså versus generelle læringsmekanismer,
men det kommer likevel klart frem
på at alle de ulike i Lockes syn at vi starter som blanke
informasjonstypene ark som blir påskrevet av en geneog læringsformene rell evne til læring. Leibniz, på den
barnet har tilgang på, annen side, hevder at det er snakk
om spesialiserte «strukturer» som
gjør det overflødig å
utgjør spesifikke disposisjoner i oss.
postulere noe ut over I det følgende vil vi se nærmere på
generelle læringsme- hvordan en moderne empirist vil
kanismer og erfaring. kunne argumentere for at teorier
om medfødte kapasiteter eller spesifikt innhold ikke evner å oppfylle kravene vi har sett på:
universalitet og domenespesifisitet.
Innvendinger mot «poverty of the stimulus»-argumentet
Moderne empirister hevder at selv om «poverty of the
stimulus»-argumentet skulle være vellykket for språklæring, stiller det seg annerledes med moralutvikling.20 For
det første er det særegent for språkutvikling at man, i alle
fall i starten, kun kan bruke induktive gjetninger – veldig
unge barn har ikke noe annet å forholde seg til enn mer
eller mindre regelmessige og «meningsløse» lyder. Å skulle
lære et språk og dets grammatiske regler utelukkende gjennom å passivt høre grammatisk velformede setninger virker tilnærmet umulig. På basis av dette har «poverty of
the stimulus»-argumentet overbevist mange om at man i
tillegg til en generell evne til induktive gjetninger også må
postulere medfødte egenskaper hos barn for å kunne forklare deres språklæring. Innen moralutvikling er situasjonen annerledes, ettersom barn som instrueres i regler for
atferd, ofte vil ha lært (deler av) et språk og dermed kan ta
i bruk langt enklere og kraftigere læringsmetoder, slik som
14
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eksplisitt instruksjon.
For det andre er de partikulære moralske normene
som skal læres, og skilles fra konvensjonelle, enklere enn
de grammatiske. Det burde være langt enklere å forstå (og
internalisere) moralske regler som «ikke slå!» enn grammatiske regler, som hvordan man omgjør utsagnssetninger
til spørresetninger, særlig når vi også tar læringsmetodene
med i betraktningen. Få vil i det hele tatt kunne formulere
reglene i det grammatiske tilfellet.
Et tredje, og kanskje viktigere, poeng springer ut fra
noe vi allerede har sett på, nemlig at barn vurderer moralske og konvensjonelle overtredelser ulikt. Dette er naturlig nok også tilfellet hos voksne (Prinz 2008a:392), og
barn vil derfor eksponeres for ulike resonneringsstrategier
– voksne vil også behandle brudd på moralske regler som
mer generaliserbare, autoritetsuavhengige og skadelige enn
konvensjonelle regler.
Utviklingspsykologiske studier av hvordan voksne
håndterer barns overtredelser underbygger dette. For eksempel fant Smetana (1989) at i en barnehage vil voksne
ofte reagere på moralske regelbrudd med å kontrollere
situasjonen fysisk eller verbalt, for deretter å begrunne
reglene på basis av rettigheter og at slike regelbrudd er
«intrinsically wrong». Konvensjonelle regler blir derimot
vanligvis håndhevet gjennom beordringer, eller ved å enten henvise til regler (man skal sitte når man spiser) eller sosial organisering (handlingen forstyrrer andre). Hvis
barn internaliserer disse forskjellige disiplineringsstrategiene i tidlig alder, og generaliserer på basis av dem, vil dette
kunne forklare hvordan de tilegner seg skillet mellom konvensjonelle og moralske overtredelser, uten at denne ferdigheten trenger å være medfødt. Empiristen vil da hevde
at det er opp til meningsmotstanderne å vise hvorfor dette
ikke skulle være mulig.
Empiristen satser altså på at alle de ulike informasjonstypene og læringsformene barnet har tilgang på, gjør
det overflødig å postulere noe ut over generelle læringsmekanismer og erfaring. De ønsker å vise at asymmetrien
mellom erfaring og kunnskap bare er tilsynelatende, og at
kompliserte, men generelle læringsmekanismer kan gjøre
rede for kunnskapen vi besitter, uten noe behov for å postulere dedikerte strukturer i sinnet. Hva så med argumentene for at det finnes universelle moralske regler? Støtter de
opp om en nativistisk forståelse av moral?
Innvendinger mot universelle moralske regler
Som vi så, mener noen moralpsykologer at den beste forklaringen på universaliteten til enkelte moralske regler,
slik som normer rundt vold og drap, er å postulere at

dette er prinsipper og parametere som er nedfelt i UMG.
Empirister vil da ha to muligheter: De kan bestride at fenomenet virkelig er universelt. Hvis det likevel ser ut til å
være universelt, så kan de argumentere mot nødvendigheten av forklaringer som trekker inn spesialiserte medfødte strukturer og prinsipper. De burde også, slik Locke
gjorde, gi en alternativ forklaring på hvordan den relevante
universaliteten kan oppstå gjennom erfaring og generelle
læringsmekanismer alene.
Vi så at «ikke drep medlemmer av gruppe G» har blitt
foreslått som en regel som kan forklare at normer omkring vold og drap er universelle. Vi skal nå se på et argument som forsøker å problematisere universaliteten til
dette prinsippet. For hvordan skal variabelen G fylles inn
i forskjellige samfunn? Finnes det i alle samfunn minst én
gruppe med denne beskyttelsen? Til å begynne med kunne
man kanskje tenke seg at gruppen G kan være noe i nærheten av «uskyldige».21 Uansett hva vi skulle like å tro, ser
ikke historien (eller etnografien) ut til å støtte dette. For å
ta de mest ekstreme tilfellene finnes det flere beskrivelser
av kulturer hvor drap eller skade på tilsynelatende uskyldige enten er underholdning eller kulturelle ritualer.
En mer plausibel kandidat for hvilken gruppe som kan
fylle ut G, gis av det psykologiske begrepet «inngruppe»,
som mer eller mindre betyr en sosial gruppe man identifiserer seg med. I tilfellene hvor uskyldige skades eller drepes, identifiserer sannsynligvis ikke overgriperne seg med
ofrene, for eksempel fordi de er fra andre samfunn eller
kulturer. Men det er velkjent at det også innad i samfunn
og kulturer til alle tider har vært utført sosialt sanksjonert
vold på tvers av kjønn, etnisk opprinnelse, religion og en
mengde andre sosiale kategoriseringer. Det kan kanskje argumenteres for at overgriperne heller ikke i disse tilfellene
identifiserer seg inn i samme «gruppe» som ofrene.
Denne typen argumentasjon medfører likevel et problem: Hvis man definerer «inngruppe» i kulturelle eller
geografiske termer, så fremsetter man en substansiell påstand, men en som ser ut til å være empirisk feil – det finnes stort sett alltid belegg for at også denne undergruppen
har blitt utsatt for vold og drap. Hvis man derimot velger å
bruke «inngruppe» for å betegne enhver gruppe man ikke
ønsker å skade, får man en sann påstand, men en som også
er triviell. I prinsippet kan omstendighetene være slik at
den eneste som tilhører ens egen «inngruppe», er en selv,
hvis man følger denne andre definisjonen. Det virker altså
vanskelig å finne en gruppe i ethvert samfunn som, uten
å gjøre prinsippet trivielt, kan ta rollen som G. Og hvis
moralske prinsipper og parametere skal være analoge med
de språklige, må det være snakk om universelle regler som

ikke tillater unntak (jf. Sripada 2008). På denne måten
kan man trekke i tvil hvorvidt slike postulerte moralske
regler virkelig er universelle, eller om det kan finnes en
annen forklaring på den store utbredelsen av normer for
vold og drap.
Likheter, forskjeller og endelige svar
Vi har nå sett noen utsnitt av debatten som fulgte av
Platons betraktninger rundt forholdet mellom kunnskap
og erfaring. Hva kan vi si om kontinuiteten i denne debatten? På den ene siden vet vi enormt mye mer om de fleste
sidene av det som blir diskutert – om gener, læring, hjernen, barns utvikling og kulturelle variasjoner. Dette gir seg
naturlig nok utslag i at debatten i dag er langt mer empirisk velfundert enn Platons (tanke)eksperiment i Menon,
Lockes antakelser omkring hvordan «children and idiots»
ville svart på det ene eller det
andre spørsmålet, og Leibniz’ For å ta de mest ekstreme
spekulasjoner omkring sinnets tilfellene finnes det flere
struktur. Men med Lockes ek- beskrivelser av kulturer
sempler friskt i minne er det
hvor drap eller skade på
verdt å legge merke til at empiriske studier av barns kunnska- tilsynelatende uskyldige
per og ferdigheter faktisk har enten er underholdning
vært et veldig viktig fokus for eller kulturelle ritualer.
forskningen innen både språkog moralutvikling. Dette i seg selv sier noe viktig om debatten – den har gått fra å være fremstilt som et enhetlig
filosofisk spørsmål: «Finnes medfødte ideer og kunnskaper?», til å bli et fragmentert og ofte også empirisk spørsmål: «Finnes det medfødte ideer eller kunnskaper innen
område x?»
Men selv om argumentene nå til dags i langt større
grad er koblet til empiriske data, er det i bunn og grunn
den samme søken etter gode argumenter for medfødte
strukturer, ferdigheter og kunnskaper som pågår i dag. På
den ene siden leter tilhengerne etter tilfeller hvor man ikke
kan gjøre annet enn å si: «Se her! Dette må skyldes noe annet enn læring – ingen kjente generelle læringsmekanismer
kan forklare dette!» På den andre siden er den vanligste
strategien for en moderne empirist å følge Lockes argumentative strategi om å motstride at fenomenet er universelt, og om det viser seg at det er universalt, bestride at
fenomenet må forklares med medfødte egenskaper heller
enn generelle læringsmekanismer.
Dette er naturligvis en veldig abstrakt karakterisering
av debatten, både slik den har blitt ført historisk, og slik
den blir ført i dag. Likevel er det en treffende karakteristikk, som gir et interessant overblikk over en problemstilCONRAD BAKKA
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ling som er blitt debattert heftig mer eller mindre kontinuerlig siden antikken.
En av de største forskjellene ligger i hvor generelle teser som fremsettes. Når tidligere tiders empirister og rasjonalister barket sammen, kunne det ofte virke som om
det var snakk om to fullstendig inkompatible synsvinkler,
selv om dette ikke alltid var tilfellet. Og på tross av at den
moderne debatten er veldig områdespesifikk, og ikke et
spørsmål om medfødte kunnskaper eller spesialiserte læringsstrukturer generelt, kan det kanskje virke som om de
moderne arvtagerne etter klassiske empirister og rasjonalister er omtrent like glad i å hausse opp forskjellene seg
imellom. Scholz og Pullum beskriver for eksempel situasjonen innen lingvistikk slik:

dentious rhetoric, and absurd parodies of opposing views.
(2006:59)

Når man studerer saken nærmere, ser det altså ut til at
kraftig retorikk dekker over mange av enighetene, og man
kan enkelte ganger få lyst til å trekke samme konklusjon som Lady Masham gjorde i sin korrespondanse med
Locke, da hun spurte om han ikke kunne forklare forskjellene mellom hans eget syn og ‘some friends of Mine, [the
Cambridge Platonists] about that Principle thing, of the
Souls Haveing no Actual Knowledge; Being not sure the
difference betweene You, is Really so great as it Seemes’
(sitert i Rogers 2007:201).22

The protracted dispute over the degree of independence of
language acquisition from sensory experience often degenerates into an unsavory cavalcade of exaggerated claims, ten-

NOTER
Som så ofte ellers i Platons forfatterskap er det kontroverser rundt hvor bokstavelig man skal ta påstandene som fremsettes om gjenerindring (jf. titler
som «Anamnesis: Platonic Doctrine or Sophistic Absurdity?»). For en kortfattet oversikt over gjenerindring hos Platon, se Kahn (2006).
2
Termen «idé», som vil brukes mye i teksten, er notorisk flyktig. Den ble hyppig brukt av tidligmoderne filosofer som Descartes, Locke og Leibniz, og
disse var sjelden konsistente i sin bruk av den. For våre formål kan «idé» på dette punktet i teksten forstås som en generell betegnelse på både sensoriske
inntrykk og mer intellektuelle begreper.
3
Mange tidligere tenkere har ment at dersom oppfatninger er medfødt, må de også av den grunn være sanne og berettiget, gjerne på basis av religiøse
og metafysiske overbevisninger. Tanken om slike overbevisninger er ikke lenger like utbredt, og ettersom vi i dag gjerne tyr til naturlige mekanismer
som evolusjon, er det mindre åpenbart at medfødthet garanterer sannhet (men se Carruthers 1992:51–56).
4
«AT» etterfulgt av et nummer (og noen ganger en bokstav) angir plassering i Adam og Tannerys fransk-latinske standardutgave av Descartes’ verker.
Hvis ikke annet er spesifisert, er oversettelser fra Descartes (1997).
5
Presentasjonen her er litt forenklet. Descartes (AT VII:37–8) nevner tre typer ideer: de som er medfødt, de som er forårsaket utenfra («adventitious»),
og de som han kaller «skapte ideer». Forholdet mellom disse er komplisert (jf. note 6 under; se Newman 2005:181 for en diskusjon).
6
På tross av denne tilsynelatende tydelige inndelingen er det vanskelig å avgjøre akkurat hvor omfattende Descartes egentlig mener at utbredelsen av
medfødte ideer er, og akkurat hvilke ideer det gjelder. Dette vanskeliggjøres særlig av påstander som at «the ideas of pain, colour, sound and the like
[are] innate» (AT VIIIB:359).
7
LoLordo (2005:119) gir en kort begrepshistorie: Opprinnelig var «rasjonalisme» og «empirisisme» betegnelser på to ulike retninger innen antikk gresk
medisin. Begreper som «empiriker» ble på 1600- og 1700-tallet ofte brukt som skjellsord på personer som var ignorante omkring teoretiske spørsmål,
og dette forklarer hvorfor Locke og Francis Bacon selv kritiserer hhv. «empirics» og «empirical philosophers», og naturligvis ikke ønsket å bli assosiert
med denne betegnelsen selv. Dagens bruk av begrepene har mer til felles med en inndeling vi finner hos Kant i Kritikk av den rene fornuft (A852–4/
B881–2).
8
For å unngå å gjenta frasen «sanseerfaring og generelle læringsmekanismer» mer enn nødvendig vil jeg noen enkelte ganger bare bruke «sanseerfaring»,
selv om «generelle læringsmekanismer» da kan underforstås.
9
Referanser til Locke av typen «I.i.1» viser til hhv. bok, kapittel og seksjon i An Essay Concerning Human Understanding (1996). «Prinsipper» vil i denne
sammenhengen bare si fundamentale kunnskaper, som i skolastikken ble hevdet å ligge til grunn for all annen kunnskap, enten praktisk eller teoretisk.
10
Leibniz var ikke sen til å relatere debatten mellom seg selv og Locke til antikken. Han innleder forordet til verket med å nevne at uenighetene mellom
ham selv og Locke «are about subjects of some importance. There is the question about whether the soul in itself is completely empty like tablets upon
which nothing has been written [tabula rasa], as Aristotle and the author of the Essay maintain, and whether everything inscribed on it comes solely
from the senses and from experience, or whether the soul contains from the beginning the source [principe] of several notions and doctrines, which
external objects awaken only on certain occasions, as I believe with Plato and even with the Schoolmen» (Leibniz 2009a:423).
11
«Tabula rasa» er ikke termen Locke selv bruker, men forekommer derimot i den franske oversettelsen av hans Essay. Lockes eget begrep er «white
paper» (II.i.2).
12
Leibniz har som kjent et innfløkt metafysisk system, og hevder enkelte steder med utgangspunkt i dette at alle ideer overhodet, og en betydelig mengde kunnskap, er medfødt (jf. Jolley 2005:kap. 4). I Discourse on Metaphysics (26) oppsummerer faktisk Leibniz sitt syn om at «nothing enters into our
minds from without» – at alle ideer og kunnskaper er medfødt – ved å si: «This is what Plato so excellently recognized when he proposed his doctrine of
reminiscence, a very solid doctrine, provided that it is taken rightly and purged of the error of preexistence and provided that we do not imagine that at
some earlier time the soul must already have known and thought distinctly what it learns and thinks now.»
13
Chomsky (f.eks. 1986; 1988; jf. Cowie 2008) hevder at vi har medfødt «knowledge of language». Det har oppstått en del debatt rundt Chomskys
1
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bruk av ordet «kunnskap», og mange har argumentert for at det heller er snakk om en ferdighet – «knowledge how» og ikke «knowledge that».
Chomsky hevder at en slik karakteristikk ikke er dekkende (1988:9–12).
14
Hvorvidt begrepet «medfødt» (innate) fortjener en plass i et vitenskapelig vokabular, er fortsatt debattert (se f.eks. Maclaurin 2002). I tråd med
Lockes anklage er det en bekymring for at begrepet ikke er i stand til å ha noen teoretisk forklaringskraft. For å bevare kontinuitet i teksten vil jeg fortsette å bruke termen, noe upresist, om trekk som utvikler seg i alle normale individer på bakgrunn av genmateriale.
15
I våre dager er det ikke lenger snakk om en uenighet mellom rasjonalister og empirister så mye som mellom nativister og empirister (eller ikke-nativister), hvor en nativist er en tilhenger av medfødte spesialiserte kognitive strukturer og kunnskaper.
16
Se f.eks. Hauser et al. (2008) for en kortfattet oversikt over dette forskningsprosjektet.
17
«Moral» og «moralutvikling» er i denne teksten brukt rent deskriptivt – førstnevnte som en betegnelse på en spesiell type normer i menneskelige samfunn, og sistnevnte på utviklingen av evner og ferdigheter til å gjen- og anerkjenne disse normene.
18
Joyce (2007:136–139) gir en rask gjennomgang av litteraturen rundt moralsk/konvensjonell-skillet.
19
UG-begrepet er tvetydig. Det brukes både for å referere til den «kunnskapen» som faktisk måtte være inneholdt i en persons «language faculty», og
også om ulike lingvistiske teorier om hva dette innholdet består i, slik som f.eks. prinsipp- og parameter-tilnærmingen. Det skal nevnes at Chomsky har
lansert flere, og nyere, teoretiske rammeverk enn det som nevnes her.
20
Noen bestrider riktignok også at det er vellykket for språkutvikling (jf. Scholz og Pullum 2006).
21
Fremstillingen av argumentene her støtter seg på Prinz (2009).
22
Jeg ønsker å rette en stor takk til Sigurd Nøstberg Hovd og Alexander Myklebust for en rekke uvurderlige kommentarer og innspill i arbeidet med
denne teksten.
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