
Kundskabens træ

J A N  FAY E

K U N D S K A B E N S  T R Æ
I N T R O D U K T I O N  T I L  N A T U R A L I S T I S K 

V I D E N S K A B S F I L O S O F I





Jan Faye

Kundskabens træ 
Introduktion til naturalistisk videnskabfilosofi



Jan Faye
Kundskabens træ
Introduktion til naturalistisk videnskabsfilosofi

1. udgave 2015
© Samfundslitteratur 2015

OMSLAG Imperiet (Jes Madsen)

SATS SL grafik (slgrafik.dk)

TRYK   Viborg Specialtrykkeri A/S

TRYKT BOG ISBN  978-87-593-1990-1

E-BOG ISBN  978-87-593-2184-3

Samfundslitteratur
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg C
slforlagene@samfundslitteratur.dk
www.samfundslitteratur.dk

Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på 
institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen 
nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.



INDHOLD

Forord 9

Indledning 13
Fra idealisme til fænomenologi 16

Forskellige videnskaber – forskellige metoder? 22

Fra materialisme til naturalisme 24

Forskellige videnskaber – samme metoder? 29

Tværvidenskab 32

Hvad er videnskabelig praksis? 34

The Science War 37

1. Erkendelsens natur 45
Den gryende naturalisme 46

Hvad er naturalisering? 47

Epistemisk naturalisme 51

Evolutionær epistemologi 60

Krit ik af evolutionær epistemologi 65

Of fer for den naturalist iske fejlslutning? 73

2. Ingen naturalisering af mennesket uden intentionalitet 81
Mennesket som forskningsfelt 83

Humanvidenskaberne: hverken fænomenologi eller hjerneforskning 89

Den mereologiske fejlslutning 97

Normer, betydninger og intentioner 99

Intentioner og intentionalitet 103

3. Naturlige klasser eller sociale konstruktioner? 107
Nogle ny t t ige distinktioner 108

Reduktionisme og superveniens 112

Andre måder at forstå videnskaberne på 114



Naturlige slags versus humane slags 116

Biologismens herredømme 122

Kulturalismens formidling af sprog og historie 127

Konstruktivismen og den fysiske virkelighed 130

4. Forståelse uden for tolkning 143
Hermeneutik og forståelse 144

Den hermeneutiske fejlslutning 145

Iagt tagelser, læsninger og oplevelser 149

Forståelse som mental organisation 154

Forståelse og sandhed 157

5. To slags for tolkninger 161
Hvad er en for tolkning? 162

For tolkning og objektivitet 166

Venus fra Urbino 172

For tolkning som indlevelse 180

For tolkning som meningsmager 184

For tolkning som forklar ing 186

6. Repræsentationer 191
Hvad får en repræsentation t il at repræsentere? 192

Data og eksperimenter 198

Model som repræsentation 201

Teori, sprog og sprogregler 204

Strukturel realisme 209

7. Hvad er en forklaring? 217
Forskellige spørgsmål, forskellige forklar inger 218

Det logiske synspunkt 223

Det ontiske synspunkt 226

Det pragmatiske synspunkt 227

Det retoriske synspunkt 230

8. Metoder og begrundelse 235
Fysikalisme og verif icerbarhed 236



Metodologisk naturalisme 237

Empir isk begrundelse 241

Fælles videnskabelig praksis 243

9. Naturvidenskaberne 249
Matematik som sprog 250

Fysiske eksperimenter 254

Empir iske love og generaliseringer 256

Tværvidenskab og global opvarmning 260

10. Humanvidenskaberne 273
Humanvidenskabernes mangfoldighed 275

Sprogvidenskaberne 278

For tolkningsvidenskaberne: et skud i tågen 282

Historie 294

11. Samfundsvidenskaberne 301
Forskellige perspektiver i samfundsvidenskaberne 302

Eksperimenter i samfundsvidenskaberne 305

Økonomi 308

Sociologi 314

12. Teoretisk pluralisme: mellem realisme og antirealisme 323
Hvor for tre fakulteter? 324

Ontologisk eller epistemisk? 327

Konklusion 331

Noter 335

Lit teratur 343

Indeks 350





9FOrOrD

FOrOrD

FOrOrD

I 2000 udgav jeg bogen Athenes Kammer. En filosofisk indføring i videnskabernes 
enhed. Heri argumenterede jeg for, at human- og samfundsvidenskaberne bruger 
de samme grundlæggende metoder til at opnå videnskabelig viden og erkendelse 
som naturvidenskaberne. Men jeg fortalte ikke hvorfor. Det sker i denne bog. 
Hensigten med bogen er at give en introduktion til naturalistisk videnskabsfilo-
sofi. Forklaringen på videnskabernes enhed er nemlig, at samtlige videnskaber 
nødvendigvis betjener sig af de samme grundlæggende metoder og kognitive 
principper, fordi det er dem, som evolutionen har stillet til vor rådighed. Vi er 
skabt af naturen, og hvad vi er i stand til at erkende, og hvordan vi kan erkende 
det, beror grundlæggende på vore fjerne forfædres tilpasning til omgivelserne. 
For at forstå menneskets anlæg og evner må vi se på, hvad biologien kan fortælle 
os om denne udvikling. I denne sammenhæng kan vi forstå bevidsthed, sprog og 
videnskab som en del af naturens mangfoldighed. Og som med alle andre natur-
lige fænomener kan bevidsthed, sprog og videnskab kun forstås ud fra en empi-
risk tilgang til dem.

Dermed afviser bogen, at der findes et transcendentalt grundlag som forkla-
ring på menneskets kognitive evner og videnskabens udvikling. Siden Kant har 
megen filosofi bestået i et forsøg på at bestemme de transcendentale betingelser, 
der gælder for, at noget kan være genstand for sanseerfaringen eller gøres til gen-
stand for en videnskabelig undersøgelse. Nogle filosoffer har fundet betingelserne 
i bevidstheden selv, andre i historien, og atter andre i sproget. Det særlige ved 
transcendentale betingelser er, at de ikke selv kan være genstand for erfaringen, 
fordi de udgør mulighedsbetingelserne for, hvad der overhovedet kan erfares. 
Derfor kan disse betingelser heller ikke erstattes af fysiske, biologiske, psykologi-
ske eller sociale betingelser, der hver især er fastlagt ud fra en erfaringsmæssig til-
gang til verden. Det er et sådant synspunkt, denne bog gør op med som rammen 
for at forstå videnskabernes praksis, uanset om vi taler om naturvidenskaberne, 
humanvidenskaberne eller socialvidenskaberne.

Således går bogen i rette med ethvert forsøg på at lægge en forklaring på vor er-
kendelse i hænderne på nyere filosofiske retninger såsom fænomenologi og filo-
sofisk hermeneutik, men også logisk positivisme og analytisk sprogfilosofi. 
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Strengt taget giver disse retninger den umiddelbare menneskelige erfaring for-
rang i forhold til videnskaberne og betoner menneskets bevidstheds bundethed 
til tid og sted, til en bestemt historisk, social og kulturel sammenhæng, eller til 
sproget. Affødt af Kants kritiske skelnen mellem ting-som-de-er-i-sig selv og 
ting-som-de-syner-for-os synes vi kun at kende virkeligheden, som den møder os 
i vor umiddelbare sansning eller igennem den historiske betingede sproglighed, 
som vor erkendelse er underlagt. Vi kan dybest set ikke kende virkeligheden som 
andet end subjektivt eller sprogligt givet. Vi kan aldrig opnå et ahistorisk, akultu-
relt eller asprogligt forhold til den. Den umiddelbare konsekvens af at insistere på 
at give den subjektive eller sproglige erfaring prioritet er en afvisning af mulighe-
den for en mere permanent og objektiv forståelse af den menneskelige erkendelse.

En mere objektiv forståelse af videnskaberne gør dog ikke videnskaberne til en 
ny slags transcendental betingelse for vor erkendelse. Tværtimod. Det, som vi-
denskaberne kan fortælles os om verden og os selv, er under konstant forvand-
ling og er selv genstand for en empirisk forståelse. Filosofien har, mener jeg, alli-
gevel en væsentlig opgave at løse. Både i forhold til videnskaben og i forhold til 
menneskets umiddelbare erfaringsverden. Hvorledes forklarer vi, hvordan ver-
den fremtræder for os, når vi samtidig ved, at videnskaberne indgående beskriver 
ting, vi ikke kan se? Det er nogle af de spørgsmål, som denne bog søger at give et 
svar på.

På engelsk har man et udtryk, som hedder “an opinionated introduction”, hvil-
ket betegner en introduktion, der i høj grad fremstiller forfatterens egne menin-
ger. Derved bliver synspunkterne trukket skarpere op end normalt for den slags 
bøger. Det sker også i denne bog. Her gengives i høj grad mine egne overvejelser 
på baggrund af mere end fyrre års arbejde med videnskabernes filosofi. Så denne 
bog er insisterende i den forstand, at den ikke blot giver en beskrivelse af forskel-
lige synspunkter på videnskaberne, men i forhold til disse synspunkter fastholder 
et enhedsvidenskabeligt syn på videnskabernes mangfoldighed. Min egen frem-
stilling tager udgangspunkt i en naturalistisk og pragmatisk forståelse af den vi-
denskabelige praksis. Dermed mener jeg, at fremstillingen på en gang hviler på, 
hvad videnskaberne kan fortælles os om menneskets evner og kognitive udvik-
ling, og hvordan disse evner udfolder sig i videnskaberne selv. Hensigten er såle-
des at vise, hvordan en naturalistisk redegørelse for menneskets kognitive evner 
kan hjælpe os til at opnå en mere generel forståelse af videnskabernes muligheder 
og begrænsninger, samtidig med at den søger at forklare, hvordan vore kognitive 
evner bruges med det formål at realisere bestemte kognitive interesser. Forskere 
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har nemlig, ligesom andre mennesker, forskellige erkendelsesinteresser, og disse 
interesser er naturligvis med til at bestemme det perspektiv, hvorunder de forstår 
deres forskningsgenstand.

Forskningen kan klare sig uden videnskabsfilosofien, ligesom cykling lykkes 
uden kendskab til Newtons love. Men hvis forskeren ønsker at overveje sin egen 
praksis, så har videnskabsfilosofien noget at tilbyde. På samme måde som man 
ikke nødvendigvis bliver et bedre menneske af at kende moralfilosofi, bliver man 
ikke nødvendigvis en bedre forsker af at kende videnskabsfilosofi. Men i begge 
tilfælde gælder det, at man bliver bedre i stand til at begrunde, hvorfor man gør, 
som man gør, eller hvorfor noget er mere korrekt eller hensigtsmæssigt at gøre 
end noget andet set i forhold til et bestemt mål.

Arkitekturen i bogen er udtænkt sådan, at den som indledning giver et kort hi-
storisk rids af filosoffernes kamp om at forstå videnskaberne. Dernæst udstikkes 
den naturalistiske begrebsramme, som jeg mener bedst kan bruges til at forstå 
mennesket og videnskaberne med. Mennesket er på sæt og vis omdrejningspunk-
tet i forståelse af videnskaberne. Videnskab er et produkt af menneskets kogni-
tive evner, og hvis vi ikke medtænker disse evners oprindelse og natur, så forstår 
vi ikke, hvorfor videnskaberne har den karakter, de har, og virker, som de gør. 
Desuden er mennesket selv genstand for mange forskellige videnskaber. Jeg argu-
menterer derfor for, at det gennemgående træk ved human- og socialvidenska-
berne er, at det, man studerer, er et resultat af menneskers intentioner, hvad enten 
disse er individuelle eller fælles. Det gælder også, når genstanden for ens studier 
er videnskaberne selv. Menneskets biologiske udvikling har forsynet os med en 
veludviklet evne til at forestille os bestemte mål og arbejde bevidst efter deres op-
fyldelse. Vore handlinger er med andre ord styret af vore intentioner.

Den naturalistiske beskrivelse, som jeg fremlægger i kapitel 1 og 2, tager ud-
gangspunkt i erkendelsens natur og en videnskabeliggørelse af vor forståelse af 
mennesket. Det kunne få nogle til at hævde, at man alene kan forklare den men-
neskelige tænkning ud fra kognitionsforskning og neurovidenskab. Men sådan er 
det ikke. Det er vigtigt at slå fast, at menneskets evner får forskellige udtryk i for-
skellige kulturer på grund af vore forskellige intentioner. Det får så andre til at 
mene, at videnskabelig viden kan forklares som sociale konstruktioner. Men så-
dan er det heller ikke. I kapitel 3 søger jeg at vise, at man hverken kan forklare vi-
denskabens begreber som blot naturlige klasser eller som blot sociale konstrukti-
oner. Derefter følger kapitlerne 4-8, hvori en række centrale begreber til at be-
gribe den videnskabelige praksis forklares og diskuteres. Det drejer sig om “for-




