positivismestriden

gammel strid i ny drakt
1960-årenes positivismestrid mellom filosofer som (med eller uten samtykke) ble kalt positivister og deres
kritikere kan virke forvirrende, men er allikevel interessant fordi den synes å avspeile to motstridende filosofiske og vitenskapelige grunnsyn, som har stått mot hverandre siden antikken og fram til vår tid. I den
følgende teksten forsøker jeg å belyse dette med eksempler fra filosofihistorien.

Av Gunnar Hopen

Positivismen oppstår
ra ca. år 400 og fram til ca. år 1600 var vestlig filosofi
og vitenskap sterkt dominert av religion og metafysikk
(Næss 2010). Trolig var renessansens oppvurdering av antikkens tro på mennesket og 1600-tallets naturvitenskapelige nyvinninger viktige betingelser for at opplysningstiden
kunne oppstå, i Storbritannia med blant andre John Locke
og David Hume, og i Frankrike med Denis Diderot og
de andre bidragsyterne til leksikonet L’Encyclopédie (Blom
2010). De fleste opplysningsfilosofene stilte seg kritisk til
kirkens og kongedømmets makt. De vurderte fornuften
høyt og var kritiske til religion og magi. Noen presenterte
seg som ateister og andre som deister, med en forestilling
som minner om Aristoteles’ ide om «den første beveger»
(en gud som setter det hele i gang, men som deretter ikke
involverer seg). Noen fjernet seg lengre fra opplysningstidens grunnideer, for eksempel Jean-Jacques Rousseau,
som kombinerte troen på fornuft med troen på «et høyere
vesen» og en autoritær stat, og Immanuel Kant som forutsatte en guddom som basis for den tyske idealismen (Blom
2010, 305–318).
Den franske filosofen Auguste Comte videreførte
mange av opplysningstidens ideer med sin egen filosofi,
som han kalte positivisme (Bourdeau 2018). Med dette
mente han en filosofi og vitenskap som ikke bygde på fantasi og spekulasjoner, men på det positive (i betydningen
det konkrete), som kan erfares ved hjelp av sansene. Han
så på religion og metafysikk som en passert fase i filosofi-
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ens utvikling. Comte var også sterkt opptatt av sosiologi,
som han mente burde studeres med naturvitenskapens
metoder. Etter hvert ble han mer ekstrem og autoritær, og
prøvde å utvikle positivismen til en ny religion. Han fikk
stor innflytelse, også politisk. Brasils flagg ble prydet med
Comtes slagord «Orden og fremskritt», og Ungtyrkerne var
inspirert av Comtes positivisme da de grunnla den sekulære tyrkiske staten etter Det osmanske rikets fall (Larsen
2007, 75). Comte skapte tidlig begeistring hos samtidige
filosofer som John Stuart Mill, men hans senere utvikling
vekte skepsis. Mill beskrev den tidlige og den senere filosofien til Comte som «The good and the bad Comte»
(Bourdeau 2018).
Wienerkretsen var en gruppe filosofer i Wien på 1920og 30-tallet som langt på vei bekjente seg til positivismens
ideer (Nordin 2010, 250– 257). Sentralt i denne gruppen
sto Moritz Schlick, Rudolf Carnap og Otto Neurath, og
mer perifert i kretsen var filosofer som Karl Popper, Ludwig
Wittgenstein og Arne Næss. Felles for de som (med eller
uten samtykke) ble kalt for positivister var tilslutning til
empiri, slik som den ble brukt i naturvitenskapelig forskning, og skepsis til metafysikk og spekulasjon, som ikke
er tilgjengelig for empirisk testing. Det ble også ansett som
nødvendig å tilstrebe verdinøytralitet eller objektivitet i
forskningen, og utsagn måtte belegges med argumenter
istedenfor slagord og udokumenterte påstander. I mer eller mindre grad ble det satt fram krav om at prinsippene
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for naturvitenskapelig forskning måtte bli gjeldende for
alle typer forskning. Dette ble problematisk særlig for humaniora, og førte til mye uenighet innen positivismen.
Comtes forsøk på å presentere positivismen som en slags
religion, og Carnaps forsøk på å presentere en positivistisk
teori for verdens logiske oppbygning, ble av noen sett på
som å åpne for metafysiske spekulasjoner, noe som førte til
ytterligere uenighet i kretsen. Uttrykket logisk positivisme
eller logisk empirisme blir brukt om den mindre nyanserte positivismen, som senere filosofer, for eksempel Karl
Popper og Arne Næss, tok avstand fra. På den annen side
var de tilhengere av det vi kan kalle positivismens grunnidéer. Det vil si tilslutning til empiri, slik som den blir brukt
i naturvitenskapelig forskning, og skepsis til metafysikk,
som ikke er tilgjengelig for empirisk testing. Filosofene fra
Wienerkretsen hadde ofte ulike meninger om forskjellige
filosofiske begreper og debatterte livlig og kritiserte ofte
sine egne tidligere standpunkter, som de dermed forlot
(Nordin 2010, 250– 260). Meningsforskjellene har gjort
begrepet positivisme upresist, noe som har vanskeliggjort
diskusjonen om det.
Karl Popper brakte kritikken mot sine meningsfeller så
langt at han av Neurath ble «utnevnt» til «Wienerkretsens
offisielle opposisjon». Selv gikk Popper enda lengre og omtalte seg selv som «den logiske positivismens banemann»
(Nordin 2010, 250– 257). Som vitenskapsfilosof utviklet
Popper en mer beskjeden og selvkritisk rasjonalitet, som
han kalte kritisk rasjonalisme (Wettersten 2019). Han
mente at vitenskap eller filosofi ikke kunne fastsette noe
med absolutt sikkerhet (justifikasjon), bare med grader av
sannsynlighet. Han var tilhenger av deduktiv empirisk vitenskap. Det vil si at man framsetter en hypotese som kan
testes, men ikke verifiseres, bare falsifiseres eller ikke falsifiseres og dermed styrkes, inntil ny testing hvor den igjen
kan forkastes eller ytterligere styrkes. Dette er en metode
hvor man vinner kunnskap ved å teste gode gjetninger.
Dersom de forkastes kan bedre gjetninger gjøres som er
uten feilene fra de tidligere, og de nye kan igjen testes. For
å kunne utvide bruken av kritisk rasjonalisme til å gjelde
psykologien, for eksempel, gikk han med på at også metafysiske forestillinger kunne brukes, men bare for å formulere hypoteser som deretter kunne testes empirisk.
Den tyske idealismen
Den tyske idealismen med blant andre Immanuel Kant
og Georg Wilhelm Friedrich Hegel og deres følgere, som
vektlegger metafysikk og begreper som «Transcendental
idealisme», «Det absolutte», «Ånden», og så videre.
(McQuillan 2019), kan ses på som et viktig motstykke til
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positivismen.
Blant ny-kantianerne kunne meningene variere sterkt
(Jensen 2009). Marburg-skolen med blant andre Ernst
Cassirer kom positivistene i møte til en viss grad og søkte
klarhet gjennom metodologisk presisjon og lovmessighet,
som ble etterstrebet i naturvitenskapen. Han mente at dette også måtte gjelde for humaniora (Geisteswissenschaften),
selv om det kunne støte på problemer. Baden-skolen ved
Wilhelm Windelband mente at de to vitenskapsgruppene
har lik status, men må benytte forskjellig metodologi. Han
innførte begrepet nomotetikk for den kvantitative naturvitenskapelige metoden som søker å påvise lovmessighet
for objektive fenomener, og på den andre siden idiografisk
vitenskap for den kvalitative metoden som søker å forstå
tilfeldige, unike og ofte kulturelle og subjektive fenomener. Ifølge Windelband må humaniora, for eksempel
historievitenskapen, benytte begge metodene, alt etter
hvilke problemstillinger som skal behandles. Heinrich
Rickert tilhørte også Baden-skolen, men i motsetning til
Windelband så han ikke på humaniora og naturvitenskap
som likeverdige. Han mente at naturvitenskapen er mindreverdig, fordi den tilstreber objektivitet og altså ikke tar
stilling til verdispørsmål. Blant andre Martin Heidegger
videreførte dette synet til den senere postmodernismen
(Jensen 2009).
Religion var viktig for Kants følgere, men det var stor
spredning i måten de vurderte religionen på. Noen, som
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (Forster 2017), så
på gudstroen som helt grunnleggende for filosofien, mens
andre så på religionen som en nyttig fortelling, en som
moralfilosofien kunne bygge på. Mest ytterliggående i så
måte var kanskje Hans Vaihinger (1925), som med sin
«Philosophie des Als-Ob» (som-om-filosofi) argumenterer
for at man burde late som om det finnes en gud. Dette er
i overensstemmelse med fiksjonalismen. (Å verdsette utsagn fordi de kan være nyttige, selv om de er usanne, kalles
fiksjonalisme.)
Hegelianerne hadde kanskje enda mer innbyrdes varierende meninger, hvor de mest religiøse ble omtalt som
høyrehegelianere, mens Karl Marx og hans tilhengere, som
var erklærte ateister, ble omtalt som venstrehegelianere
(Næss 2010, 552– 553). De sistnevnte hadde problemer
med metafysikken i betydningen gudstro, men de mente
at Hegels forestilling om Verdensånden kunne forenes med
materialismen ved å gjøre den mer praktisk og omtale den
som produktivkrefter, eventuelt produktivforhold. De fikk
betydelig innflytelse på den såkalte Frankfurterskolen med
blant andre Max Horkheimer, Theodor Adorno og Jürgen
Habermas, som med forankring i den tyske idealismens
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tradisjon, i hovedsak engasjerte seg i marxistisk politisk
filosofi med det de kalte «kritisk teori» (Corradetti 2017).
Hitlertiden og 2. verdenskrig medførte tilbakeslag for
den tyske idealismen (Nordin 2010, 454). De såkalte analytiske filosofene ved Cambridge-universitetet, Bertrand
Russell, Georg Edward Moore og Ludwig Wittgenstein,
hadde noe til felles med positivismen, og sammen med
Karl Popper, som hadde utviklet sin kritiske rasjonalisme,
fikk disse i etterkrigstiden en dominerende rolle i angelsaksiske land og i de skandinaviske land (Heidegren 2018).
Det gjaldt særlig i Norge, hvor Arne Næss, med sin bakgrunn fra Wienerskolen, hadde landets eneste professorat
i filosofi.
Positivismestriden
Carl-Gøran Heidegren (2018) beskrev positivismestriden,
slik den i 1960-årene foregikk i Norge, Vest-Tyskland og
Sverige (ja, den oppstod i denne rekkefølgen). Merkelig
nok regnet ingen av aktørene i striden seg som tilhengere
av positivismen. Spørsmål som naturlig dukker opp er derfor hva uenigheten blant debattantene egentlig gikk ut på.
Hans Skjervheim tok i 1957 mastergraden i filosofi,
med Arne Næss som veileder. Samme år skrev han essayet
«Deltakar og tilskodar» (Skjervheim 1976), som inneholder støtte til den tyske idealismen, og samtidig skarp
kritikk mot positivismen og hans veileders empirisme og
vitenskapsfilosofi. Han var imot positivistenes streben etter objektivitet i vitenskap og filosofi, som bare ville føre til
«fremmedgjøring» av mennesket, og som Marx mente han
at filosofien og vitenskapen ikke bare skal være «tilskodar»,
men også «deltakar (Det vil si: aktiv deltaker i løsning av
konkrete problemer i samfunnet).
Ifølge Heidegren (2018, 1– 18) hadde Skjervheim god
kontakt med det tyske filosofiske miljøet, og særlig med
Frankfurterskolens Jürgen Habermas. Skjervheims essay
ble svært godt mottatt i miljøet rundt Frankfurterskolen
og kan regnes som innledningen av positivismestriden, som for alvor oppstod i Vest-Tyskland i 1961 med
Adornos relativt forsiktige kritikk av Poppers filosofi.
Habermas gikk deretter adskillig hardere ut mot det han
kalte positivisme, men som vel dekker alle filosofiske og
vitenskapelige retninger som tilstreber objektivitet. I sin
avhandling «Erkenntnis und Interesse» sier han at forestillingen om objektiv observasjon er en illusjon (Nordin
2010, 463-477). De ulike vitenskapene har hver sin
kunnskapsinteresse. Naturvitenskapen har en tekniskmanipulativ interesse, som går ut på å beherske naturen.
Samfunnsvitenskapene har interesse for emansipasjon (frigjøring). Her skal marxismen og den kritiske teori bidra
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til å blottlegge årsakene til at samfunnet ser ut som det
gjør, og dermed virke frigjørende ved å hjelpe fram et demokratisk (eller sosialistisk) samfunn, som ikke bygger på
undertrykkelse. Habermas sa at den offentlige samtalen i
de eksisterende demokratiske markedsøkonomiene på ingen måte er noen fri dialog, men at samtalen er forvridd og
fortrengt av dyptliggende blokkeringer, av voldsinnslag og
maktutøvelse, som ufravikelig er forbundet med kapitalismen, og at positivistene er apologeter for det eksisterende
borgerlige samfunnet (Nordin 2010, 463– 477).
Positivismens kritikere som Roger Fjellstrøm (1975)
kritiserte positivistiske posisjoner som allerede var forlatt
av tidlige positivister, og brukte disse urettmessig i sine
angrep på Wienerkretsen og de analytiske filosofer. Dette
unnlot ikke Dagfinn Føllesdal (1977, 93 – 133) å påpeke.
Kanskje den viktigste forskjellen mellom de som ble kalt
positivister og positivismekritikere var at Habermas, som
representant for de de sistnevnte, hevdet at observasjoner
i forskningen ikke er uavhengige av betrakterens subjektive elementer og derfor ikke objektive. Hans vurdering
av samfunnsvitenskapenes oppgaver tyder på at han heller
ikke vurderer objektivitet som ønskelig, i alle fall ikke for
samfunnsvitenskapene (Nordin 2010,463– 468).
Popper var sterkt opptatt av frihetsproblemer (Nordin
2010, 415-418). Han angrep teoretikerne bak de autoritære samfunn, med Platon som forgjenger til fascisme og
nazisme, og Hegel og Marx som den stalinistiske kommunismens forfedre. Han mente at vitenskapens utvikling
er avhengig av at teorier konkurrerer og diskuteres, og at
dette også gjelder samfunnsutviklingen. Bare et åpent samfunn med fri diskusjon kan utsette institusjonene for den
rasjonelle prøve, som er nødvendig for å skape framskritt
og rette på misforhold. Han var kritisk til ideen om historiens forutsigbarhet, slik som den ble presentert av Hegel
og Marx, og begrunner det med følgende analogi: Vi kan
ikke forutsi vitenskapelige og tekniske oppfinnelser; det
ville innebære at vi allerede hadde gjort dem, og det ville
ha påvirket menneskenes fremtid. Følgelig kan fremtiden
ikke forutsies. Samfunnet må utvikles gjennom reformpolitikk med små skritt og overskuelige resultater, som kan
korrigeres underveis.
I 1960-årene ble Habermas og Skjervheim yndlingene til de radikale studentopprørerne, som kunne være
meget voldelige i Tyskland, men mer behersket i Norge
(Heidegren 2018). Dette ble etter hvert opplevd som et
problem for begge filosofene, som forsøkte å distansere seg
fra disse gruppene. Habermas begynte å vise mer forståelse
for de analytiske filosofenes posisjoner, og den analytiske
filosofien fikk økende innflytelse i den vestlige verden, på
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bekostning av filosofien til Hegel og Marx. På den annen
side begynte analytiske filosofer som John Rawls å nærme
seg idealismen, for eksempel ved å ta Kant inn i varmen
(riktignok uten Kants søken etter en a priori basis for moralen) (Richardson 2018, 9).
I 1980-årene og senere fikk postmodernismen en
økende, og etter hvert en mer radikal politisk innflytelse. Habermas fikk problemer med å identifisere seg med
denne bevegelsen, og ble av flere betegnet som den gamle
marxismens «siste mohikaner» (Nordin 2010,463-468).
Marxismen fikk en gjenoppblomstring i en radikalisert
postmodernisme, som har politisk aktivisme og kritikk
mot verdinøytralitet i filosofi og forskning til felles med
positivismekritikerne, men ellers er postmodernismen så
mangfoldig (Nordin 2010, 691-699) at den vanskelig kan
plasseres i forhold til positivismestriden, i alle fall ikke
ennå.
Hadde positivismestriden en forløper i antikken?
Filosofene ved Platons akademi i Athen distanserte seg
etter hvert fra deres grunnleggers metafysikk og ble kalt
skeptikere (eller søkere), fordi de hevdet at man ikke kunne ha sikker kunnskap om noe (Næss 2010, 237-257).
Dette kunne føre til problemer med å ta standpunkt til
saker, men Karneades (214-129 fvt.), som kanskje var den
mest innflytelsesrike av skeptikerne, løste problemet og
hevdet at man kunne ta standpunkt på basis av det som
mest sannsynlig var riktig, også kalt probabilisme (Allen
2011). Andre filosofiske skoler i den hellenistiske perioden, som aristotelikere, epikureer og stoikere, var mer tro
mot metafysikken og var i opposisjon til skeptikerne, som
omtalte sine motstandere som dogmatikere, fordi de mente å ha funnet sannheten (Næss 2010, 237-257). Mellom
skeptikerne og stoikerne utviklet det seg en disputt, som
har tydelige likhetstrekk med den mer enn 2000 år yngre
positivismestriden.
Hvilke argumenter ble brukt til inntekt for det ene eller
det andre synet? I avhandlingen De Natura Deorum (Om
gudenes natur) drøftet Cicero (45 fvt.) hva de forskjellige
greske filosofiske skolene mente om hvorvidt guddommelige åpenbaringer kunne skaffe filosofene sikker kunnskap.
Ytterpunktene i diskusjonen ble dannet av stoikerne, som
var sikre på at alt er underlagt og forutbestemt av guddommen, mens skeptikerne ikke var helt sikre på noe. De
sistnevnte trodde at mennesket bare kunne få informasjon
(som ikke er helt sikker) gjennom sansene, og de tvilte
sterkt på om det overhodet fantes noen guddom. Cicero
la vekt på å presentere partenes argumenter så uhildet som
mulig, men la ikke skjul på at han anså den stoiske posi-
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sjonen som best egnet til å bringe mennesket lykke. Som
argument for skeptikernes posisjon anførte han at religionene, og de filosofiene som hadde guddommelighet som
grunnlag, var så innbyrdes forskjellige og hadde så mange
motstridende meninger at ikke mer enn én av dem kunne
være sann, og muligheten for at ingen av dem er sanne
var absolutt til stede. På den annen side var Cicero sterkt
opptatt av romernes ve og vel, og var redd for at tvil om
gudenes engasjement i menneskenes liv, eller endog om
gudenes eksistens, ville fjerne enhver basis for religion og
dermed for moral, som er helt nødvendig for et velfungerende samfunn.
Skeptisismen fikk stor betydning for den hellenistiske
kulturen og spesielt naturvitenskapen, men kom etter hvert
i skyggen av en økende interesse for mystikk og religion,
med nyplatonismen og senere kristendommen som mest
framtredende (Næss 2010). Etter at keiser Theodosius i år
380 gjorde kristendommen til Romerrikets statsreligion,
ble denne et helt dominerende premiss for filosofien i
Romerriket og etter hvert i hele den vestlige verden, fram
til opplysningstiden.
Avsluttende kommentarer og konklusjon
Debattene i positivismestriden kunne være forvirrende,
særlig fordi det ofte var uklart hva debattantene la i begrepet positivisme, og ikke sjelden virker det som om de
snakket forbi hverandre (Heidegren 2018). Allikevel er
denne striden interessant, fordi den synes å gjenspeile to
motstridende sentrale grunnsyn som har skiftet på å dominere Vestens filosofi og vitenskap siden antikken og til
vår tid.
På den ene siden står det grunnsynet at det ikke finnes kilder til kunnskap ut over de inntrykk man mottar
gjennom sansene og bearbeider med tankevirksomhet,
og at filosofi eller vitenskap ikke kan frambringe sikker
kunnskap, men bare kunnskap som er sann med mer eller mindre sannsynlighet (Hume 1740, 9-30). I tillegg
kommer Poppers mening om at objektivitet må tilstrebes i
forskning og filosofi, mens metafysikk og spekulasjon som
ikke er tilgjengelig for empirisk testing avvises (Nordin
2010, 415-418).
På den andre siden står det grunnsynet som man kunne finne hos blant andre rasjonalistene, middelalderens
filosofer og den tyske idealismen, at sikker kunnskap kan
nås gjennom dyp tenkning og/eller guddommelige åpenbaringer (Næss 2010). I tillegg kommer Habermas’ tese
om at objektivitet i forskning ikke er mulig, fordi enhver
kunnskapssøken har sin spesielle interesse (Nordin 2010,
463-477).
GUNNAR HOPEN
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Begge disse hovedretningene innen filosofien har så
mange undergrupper og så mange forskjellige benevnelser
at det er vanskelig å finne en dekkende benevnelse for hver
av de to. Derfor vil jeg i det følgende for enkelthets skyld
bruke begrepet positivister om de førstnevnte, som viser et
grunnsyn forenlig med de som i positivismestriden (med
eller uten samtykke) ble kalt positivister, mens jeg bruker
begrepet kritikere på de sistnevnte, som viser et grunnsyn
forenlig med positivismekritikerne.
Ciceros vurdering (45 fvt.) kan langt på vei oppfattes
som en støtte til positivistene når det gjelder sannhetssøkende filosofi eller vitenskap, og støtte til kritikerne når
det gjelder filosofiens nytte som basis for moral og menneskets lykke. Senere diskusjoner har benyttet varianter
av de samme argumentene, men David Hume og de andre skotske «sentimentalistene» opponerte mot ideen om
at moral var avhengig av religion. De hevdet at selv om
egeninteressen er en sentral drivkraft for mennesket, har
det også en medfødt evne til sympati («moral sense»), som
gjør det mulig å utvikle moral uten religion (Hume 1740,
409– 414). Selv om mange trakk dette i tvil, er ideen forenlig med Darwins evolusjonsteori og prinsippet om naturlig seleksjon: For et flokkdyr som mennesket er evnen
til sympati og moralsk handling en fordel, som selekterer
for overlevelse og mulighet til å videreføre individets gener.
Hume mente at moralske vurderinger hovedsakelig
er basert på følelser, og at ingen moralsk dom kan felles
ved forstanden eller fornuftens virksomhet alene (Næss
2010486). Dette opponerte Kant imot, og mente at moralske vurderinger baseres på fornuft på grunnlag av en
handlingslov som ikke er begrunnet ut fra iakttagelser. Det
betyr at den er apriorisk, og derfor ikke-eksisterende ifølge
positivistene. På den annen side synes Hume og Kant å
være enige om at egeninteresse, foreksempel forventning
om belønning eller straff, ikke skal ha noen plass i moralske vurderinger. Hume sier at moralske vurderinger skal
gjøres ut fra «desinteresse», og Kant sier at moralske handlinger skal være en følge av plikt som er basert på en personlig handlingslov (Næss 2010).
Selv om man godtar sentimentalistenes argument om
«moral sense» er det nærliggende å anta at en religion, eller
en filosofi som bygger på overbevisning om en absolutt
sannhet, er et mer effektivt grunnlag for en moral (eller for
politisk handling på godt eller ondt) enn hva skeptisisme
er. Valget av filosofisk metode kan derfor bli et spørsmål
om hva man søker, sannhet eller nytte.
Positivismestriden har ikke frambragt noen klar enighet mellom partene, men trolig passer positivistenes
grunnsyn best for vitenskapsfilosofien, mens kritikernes
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passer best for en filosofi som er knyttet til estetikk og religion. Spørsmålet om moralfilosofi er mulig uten religion
diskuteres fortsatt, for eksempel i tre korte og relativt ferske
innlegg fra norske filosofer. Espen Ottosen (2017), som
er informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband,
skriver at selv om ateister kan etterleve høye etiske idealer, får de som avviser Gud problemer med å fastholde en
objektiv moral, at noe alltid og overalt er forkastelig. Han
argumenterer med at det blir vanskelig å motstå fristelser
dersom man uten risiko for å bli oppdaget kan skaffe seg
urettmessige goder, når man ikke tror man står ansvarlig
overfor Gud. Det kan virke som Ottosen ikke helt aksepterer Hume og Kants krav om å holde egeninteressen (i
dette tilfellet frykt for Guds straff) utenfor moralske vurderinger. Jonas Heen Haeg (2016) presenterer seg som ateist, men mener som Ottosen at moralen har vanskeligere
kår i sekulære samfunn. Han argumenter med at religiøs
tro ofte innebærer aksept for irrasjonelle moralske påbud,
og at moralen derfor unngår kritikk fra de troende. De
hellige ritualene bidrar til å styrke menighetens samling
om de etiske vurderingene. Haeg nevner også at frykt for
Guds straff bidrar til å styrke overholdelse av etiske regler.
Han er også her på linje med Ottosen. Ole Martin Moen
(2017) presenterer et radikalt forskjellig syn på denne saken og hevder at «Gud gjør moral umulig». Han begrunner dette med at Eutyfron-problemet fortsatt er aktuelt.
Dette stammer fra Platons dialog Eutyfron, hvor Sokrates
spør om hvorvidt gode ting er gode fordi gudene liker
dem, eller om gudene liker gode ting fordi de er gode.
Dersom vi går for det første alternativet, betyr det at selv
grusomme handlinger blir vurdert som moralsk riktige,
dersom de oppfattes som Guds vilje. Eksempler på slike
handlinger er dessverre ikke uvanlige i vår tid, noe som
ikke styrker ideen om at en handling nødvendigvis er god
fordi den utføres ut ifra ideen om at den er Guds vilje.
Dersom vi går for det andre alternativet – at Gud er for
en god handling fordi den er god – så er Gud ikke moralens opphav, men bare en referent av et faktum som er
uavhengig av ham selv. Spørsmålet om hvorvidt moral er
avhengig av religion er langt ifra utdebattert.
Det viktigste gjenstående stridsspørsmålet er filosofens forhold til samfunnsspørsmål, og særlig politikk. Karl
Marx (1845) og Hans Skjervheim (1959) (som i denne
sammenheng blir klassifisert som kritikere) var opptatt
av samfunnsspørsmål, og mente at filosofer må engasjere
seg aktivt i konkrete løsninger av problemer i samfunnet.
Dette er selvfølgelig en mer nærliggende tanke for filosofer
som mener å «eie» sannheten, enn når man er i tvil om hva
som er sant. Karl Popper mente at positivistenes filosofi er
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bedre egnet som grunnlag for samfunnsvitenskap og politikk. Selv om man ikke kjenner den absolutte sannhet, behøver man ikke bli handlingslammet. Man kan handle ut
fra det som mest sannsynlig er sant, samtidig som man må
ta høyde for at man kan ta feil, slik at man kan korrigere
kursen underveis (Nordin 2010). Dette er kanskje mindre
effektivt enn kritikernes metode, men dersom man kan
unngå de ideologiske katastrofene som rammet verden i
løpet av forrige århundre, veier det opp for eventuelle forsinkelser i gjennomføringen av politikken.
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