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Kunskap  
Filosofi och senare även den i slutet av 1800-talet framväxande disciplinen 
psykologi har brottats med frågor kring människans kunskap. Vi ser här 
förelöpare till den moderna kognitiva psykologin.  
 
- Hur förvärvas kunskap? 
- Hur bevaras kunskap? 
- Hur används kunskap? 
En fjärde mer ignorerad fråga är: Hur värderar människor kunskap/uppgifter? 
(inkl sin egen; metakognition, källkritik, kritiskt tänkande) 
 
Antiken 
Filosofernas försök att angripa kunskapens problem har pågått sedan antiken, 
sedan den västerländska filosofin började i Grekland under 6:e århundradet 
före Kristus. Thales hävdade då att allt var skapat av vatten, inte helt fel då 
t ex människor till större delen består av vatten. Vattnet var även fullt av gudar.  
 
Enligt den inte obekante Pythagoras så är människan en kropp i vilken en själ 
infångats, där den befinner sig som i ett fängelse. Den behövde frigöras.  
Pythagoras sysslade med tal och menade att talen är alla tings väsen. Vägen till 
själens frigörelse går genom matematiskt studium av naturen (jfr modern 
kvantitativ vetenskap).  
 
Herakleitos menar att allt i naturen förändras hela tiden. Vi stiger aldrig två 
gånger ner i samma flod, eftersom den ständigt växlar. Det betyder att det inte 
finns någonting som vid någon tidpunkt "är", utan allt är på väg att bli  
något annat.  
 
De eleatiska filosoferna Parmenides och Zenon hävdade teoretiskt att allt 
verkligt är orörligt och evigt och att all rörelse endast är skenbar. Förnuftet var 
den enda kunskapskällan och empiri användes inte.  
 
Atomisterna med Demokritos i spetsen (kring 500 f Kr) hävdade att världen 
består av små massiva, icke delbara kroppar som kallades atomer. Dessa rörde 
sig i tomrummet. Själen bestod av finare atomer som kroppen inandades.  
 
Med Demokritos avslutades den försokratiska, naturfilosofiska perioden.  
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Herakleitos, Parmenides och Demokritos var eniga om att våra sinnesorgan ger 
oss en felaktig bild av världen. Den värld vi uppfattar med sinnena är något 
annat än den riktiga världen. Bara förnuftet kan säga oss hurudan världen 
verkligen är beskaffad. Men olika förnuft kom till olika resultat!  
 
Sofisterna med Protagoras i spetsen hävdade att sinnena uppfattade sanningen. 
Sådan man ser och hör världen, sådan är den. Två motstridande påståenden om 
samma sak kan då båda vara sanna. Allt är relativt. Det behövs inga metoder för 
att finna det verkliga och det väsentliga är att övertala och påverka andra - 
metoder för att övertala blir viktiga. Sådana 
metoder öppnade vägen till politisk makt.  
 
Sokrates föraktade sofisterna. Han menade att ett liv där man inte ställer  
kritiskt granskande frågor är inte värt att leva för människan. Sokrates metod var 
att ställa frågor till människor och få dem att inse saker genom 
sina egna svar. Enligt oraklet i Delfi skulle Sokrates vara den visaste mannen. 
Enligt Sokrates betydde detta att han var vis därför att han visste att han inget 
visste. Sokrates dömdes till döden 399 f Kr för att ha fördärvat 
ungdomen och ha trott på andra gudar än statens officiella. Han fick tömma 
en giftbägare.  
 
Platon var lärjunge till Sokrates. Han menade att kunskap om det goda var 
kunskapens högsta form. Enligt Platon finns det en empirisk värld som kan 
iakttas och en högre, transcendent värld som inte kan iakttagas och som består 
av idéer - idévärlden. Platon antog att människans natur var dubbel: hon hade 
både kropp och själ - en föreställning som kom från förplatonsk 
religion -orfikerna. Själen har alltid funnits till och är till följd av sin natur 
odödlig. Den har förnuft och äger kunskap om idéerna. Platon menade att 
absolut kunskap är möjlig och att det absolut goda existerar.  
 
Aristoteles var lärjunge till Platon på 300-talet f Kr, men riktade skarp kritik mot 
den platonska filosofin. Aristoteles förklarade att den empiriska världen med sin 
rörelse var den verkliga världen. Platons dubbla värld förkastades. Människor 
utmärks av att de har förnuft. I varje ting ingår två element: form och materia. 
Att ha kunskap om ett ting är att känna dess form, vilket inte är utseendet. I 
människans fall är formen hennes förnuft.  
Aristoteles är även känd för sin logik.  
 
En annan filosofisk skola var skeptikerna som var skeptiskt inställda till 
möjligheten att nå kunskap. Den sanna visheten ligger inte i det som man uppger 
sig veta utan i tvivlet.  
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Den grekiska filosofin blomstrade under tre århundraden och ebbade ut efter 
skeptikerna.  
 
Medeltiden 
Under medeltiden förekom påverkan från först Platon och senare Aristoteles. 
Kristendomen får stort inflytande inom filosofin. Augustinus på  
3-400-talet hävdar att uppenbarelser är sanning och att själen är odödlig.  
Liksom Platon är Augustinus dualist, dvs människan är uppdelad i kropp och 
själ. Kyrkan fick efterhand så stor politisk makt att den gjorde sin lära till 
den enda tillåtna, vilket kvävde filosofisk utveckling.  
 
Thomas av Aquino på 1200-talet erkänner förnuftet som sanningens källa. Både 
tro och förnuft kommer från Gud och hos Gud kan ingen motsägelse finnas. 
Konflikt är inte logiskt möjlig. Sanningen är en, men tron och förnuftet är två 
olika sätt att inse sanningen. Förnuftet ställs i trons tjänst 
under medeltiden.  
 
På 1300-talet hävdade Ockham att ingenting i kristendomen, inte ens Guds 
existens, kan bevisas. Förnuftets uppgift är att utforska och förstå naturen 
och då skall logik och experiment användas. Ockham hävdade en teoretisk 
ekonomiprincip som ofta kallas Ockhams rakkniv. Dock var den känd före 
honom. Principen innebär att man inte bör anta förekomsten av fler fenomen 
eller entiteter än nödvändigt. Ockham var s k nominalist, dvs ansåg att inget 
annat än de enskilda tingen var verkligt.  
 
Kardinal Nikolaus Cusanus hävdade 1440 principen om den lärda okunnigheten 
(docta ignorantia), dvs lärdom innebär att man inser sin okunnighet.  
 
Renässansen 
Aristoteles övergavs nu.  
 
Galilei var fysiker och införde mätprincipen, som innebär att man skall möta allt 
som är mätbart och göra det mätbart som ännu inte är det. Förklaringar för 
Galilei var matematiska teorier med vars hjälp man kunde härleda och förutsäga 
enskilda fenomen. Det var bara de egenskaper som kunde infogas i en 
matematisk formel som ansågs tillhöra verkligheten, inte t ex färg, lukt eller 
smak. Galilei utsattes för ingripanden från kyrkan men lyckades klara 
livhanken.  
 
Descartes förespråkade på 1600-talet en metod som kallas det metodiska tvivlet 
och sökte finna antaganden som inte gick att betvivla. Han påstod sig ha funnit 
en sådan sats: Cogito ergo sum - Jag tänker, således existerar jag.  
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Förnimmandet förkastas som sanningskriterium och sanningskriteriet är det 
logiskt självklara. Descartes antog en växelverkan mellan kropp och själ i 
tallkottkörteln. En händelse i den materiella världen åstadkom en motsvarande 
händelse i den själsliga världen, den s.k. occasionalismen. T ex 
slår med hammare på fingret och känner smärtan i själen.  
 
Filosofen John Locke förespråkade på 1600-talet att erfarenhet är källan till all 
vår kunskap, vilket brukar kallas för empirism.  
 
Den skarpsinnige 1700-talsfilosofen David Hume avvisar föreställningen om 
själssubstans. Allt vårt vetande om verkligheten bygger på erfarenheten.  
Man kan inte veta a priori, dvs. före erfarenheten, innan vi sett vad som händer. 
Erfarenheten kan visa vad som nu sker, men den kan inte visa vad som kommer 
att ske. Det går inte att bevisa att orsaksförloppet kommer att förbli oförändrat. 
Inte ens påståendet att varje händelse eller förändring nödvändigtvis måste ha en 
orsak går det att ge skäl för.  
 
Mycket stort inflytande har 1700-talsfilosofen Immanuel Kant fått på 
kunskapsteorin. Enligt den rationalistiska uppfattningen så härleder sig 
kunskapen förnuftet och enligt den empiristiska så utvinns all kunskap ur 
erfarenheten.  
Kant menar att det finns moment av båda. Det finns moment i kunskapen som 
inte härrör från erfarenheten. Kant talar om åskådningsformerna rum och tid och 
om tolv tankeformer eller förståndskategorier bl a substans och kausalitet. Dessa 
tomma former måste fyllas med innehåll från erfarenheten.  
Enligt Kant är det endast vår upplevda verklighet ("tinget för oss" - das Ding für 
uns) som präglas av dessa kunskapsformer. De gäller inte för verkligheten själv 
("tinget i sig" - das Ding an sich). Vi har ingen rätt att  
utsträcka våra kunskapsformer att gälla verkligheten själv utan måste erkänna 
vårt vetandes begränsning. Metafysiken, dvs. den påstådda vetenskapen om 
tillvarons egentliga väsen, är enligt Kant en orimlighet.  
Tankeformerna kan inte gå utanför erfarenhetens gränser. Det går då inte att 
teoretiskt bevisa t ex Guds existens, själens odödlighet m m.  
 
Gärdenfors har i en tidigare bok fört in begreppet "konceptuellt rum". 
Han hänvisar till filosofen Peirce som menar att vi har vissa begrepp från 
födelsen vilka utvecklats under evolutionen. Det gäller begrepp som  
kraft, substans, rum och tid. Likheten med Kants tankeformer är påtaglig.  
Gärdenfors föreslår att de kallas kvalitetsdimensioner. Ett konceptuellt rum 
består av en klass av kvalitetsdimensioner. En del är förmodligen medfödda, t ex 
färg och tonhöjd. Andra är inlärda, t ex volym. Små barn förstår inte 
volymkonstans. Andra dimensioner kan vara kulturberoende, t ex tid. Alla 
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kulturer har inte lineär tidsuppfattning utan t ex cirkulär förekommer. Dessutom 
inför vetenskapen dimensioner, t ex temperatur.  
Med hjälp av det konceptuella rummet gör vi induktiva slutledningar som 
mestadels är giltiga. "Vår förmåga till induktiva resonemang kommer att vara 
beroende av de omständigheter som rått under den mänskliga evolutionen." Det 
kan anmärkas att dimensioner som var viktiga för 100.000 år sedan inte behöver 
vara viktiga idag.  
 
1900-talets filosofi 
Under 1900-talet arbetade ett flertal filosofer med kunskapsteoretiska problem. 
Några av de oftast nämnda är Russel, Wittgenstein och Popper.  
 
Russel sökte klarlägga en säker bas på vilken all vår kunskap vilar. När det 
gäller matematiken fann han denna bas i logiken. Han hävdade att logiken består 
av satser som inte kan bevisas, s.k. axiom, och av satser som härleds ur dessa 
satser, s.k. teorem. När det gäller kunskap om den yttre verkligheten menade han 
att basen utgörs av sinnesdata.  
 
Wittgenstein sökte bl.a. visa att formuleringen av filosofiska problem beror på 
missförstånd kring språkets logik. Han sökte utröna tänkandets gränser, dvs. 
gränserna för vad som kan sägas i meningsfulla satser. Han sökte fastställa hur 
satser alls kan vara meningsfulla.  
Mycket av det vi tror oss kunna säga något om hör till vad W kallar det 
osägbara, det som visas men inte kan sägas. Alla tankar om metafysik, etik, 
religion och logik är enligt denna uppfattning egentligen meningslösa; de bottnar 
i logiska missförstånd. Även hans egen skrift Tractatus Logico-philosophicus 
saknade i grund och botten mening.  
I senare skrifter införde W begreppet språkspel för att framhäva att språket 
utgjorde ett samspel. Meningen hos ett enskilt språkligt uttryck bestäms av dess 
användning i språklig praxis. Denna praxis är inte exakt och saknar rationell 
grund. Den lärs in genom praktisk instruktion och övning.  
W argumenterar även för att våra mentala termer inte kan handla om sådant som 
endast den upplevande själv kan veta något om.  
W rör sig med ett djuplodande tänkande inom kunskapsteori och filosofisk 
psykologi och framstår som en sökare snarare än en förkunnare.  
 
Popper framlade kravet att vetenskapliga teorier måste vara falsifierbara, dvs. 
kunna råka ut för förkastande genom empirisk prövning. Han hävdade att 
falsifiering av hypoteser måste eftersträvas, annars går det inte att klarlägga om 
hypotesen håller. Poppers uppfattning att det måste vara möjligt att falsifiera en 
hypotes brukar kallas falsifikationism.  
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Popper menade att vi nådde kunskap genom "Conjectures and refutations" och 
att den inte bestod av några bevisade sanningar. Det vi kan kalla kunskap är 
teser som underkastats kritisk prövning. Denna s.k. kritiska rationalism 
hävdades av Popper och Lakatos. Vetenskapen kan inte bevisa sina teorier men 
de kan kritiskt prövas genom lämpliga experiment. Forskningen blir rationell 
genom att följa logiska regler och en strikt metodologi. 
 
Medvetandefilosofi 
Vi har sett att filosofihistorien har inrymt vitt skilda synsätt när det gäller 
medvetandets natur.  
 
Det finns två huvudtyper av teorier om medvetandet och en mellanteori.  
 
I. Materialistiska    -  radikal materialism (tankar o känslor finns ej) 
                            -  epifenomenalism (psykiska fenomen finns, men de är  
                               bieffekter (epifenomen) till materiella förlopp) 
                            -  identitetsteorin (det psykiska o det fysiska är två olika  
                               sidor av samma förlopp) 
 
II. Dualistiska       -  det råder väsensskillnad mellan psykiskt o fysiskt 
                              t ex förplatonska religioner, Platons dualism,  
                              Augustinus, kristendomen (sv statsreligion till nyligen),  
                              Descartes, New Age-teorier, spiritism m fl.  
                              En modern dualism utgör John Eccles teorier om  
                              ett immateriellt självmedvetande som står i förbindelse 
                              med den dominerande hjärnhalvan.  
 
III. Kontrollsystemteori/Sperrys teori 
                             - medvetandet ses som ett kontrollsystem som samordnar  
                               de komplicerade fysiologiska förloppen. Medvetandet  
                               är ingen särskild substans utan en helhetsegenskap i ett  
                               komplext system av nervceller.  
 
De dualistiska teorierna är starka utanför forskningen. Även vetenskapligt 
utbildade personer, t ex läkare, bekänner sig inte sällan privat till dualistisk teori. 
Inom forskningen går man ogärna utanför den materiella sfären. Enligt 
Nationalencyklopedin "ifrågasätter vissa forskare (t ex parapsykologer och en 
del kvantfysiker) den traditionella naturvetenskapliga världsbildens syn att 
medvetandet är helt bundet till hjärnan. De flesta moderna filosofer menar dock 
att medvetandet är bestämt av skeenden i hjärnan. Men denna utgångspunkt är 
förenlig med ett flertal olika ståndpunkter i frågan om medvetandets natur. Även 
den som ser medvetandet som bundet till hjärnan har full frihet att hävda 
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medvetandets egenart och introspektionens oumbärlighet i 
människovetenskaperna." 
 
Artificiell intelligens (AI)                             
AI betecknar ett forskningsområde inriktat mot att konstruera datorsystem som 
uppvisar intelligent beteende. Man tänker sig att efterlikna den mänskliga 
hjärnans sätt att tänka och lära. Enligt det s.k. Turingtestet anses ett system vara 
intelligent om en människa inte kan skilja systemets beteende, t ex 
schackspelande, från det en människa uppvisar. Ett problem med detta verkar 
vara att en intelligent människa kan mycket annat än att spela schack. 
En huvuduppgift för AI-forskningen är att konstruera problemlösande och 
planerande program, som kan användas för styrning av robotar t ex inom 
industrin. Det har även förekommit försök med datoriserad översättning mellan 
språk. Man har även försökt arbeta med människans seende och 
mönsterigenkänning i datoriserad form.  
 
AI-forskarna har ofta gjort mycket optimistiska uttalanden om datorernas 
möjligheter att ersätta och förstärka människans tänkande. En av kritikerna var 
Joseph Weizenbaum som skrev psykoterapiprogrammet Eliza som skapade en 
illusion av en förstående dator. Programmet härmar en psykoterapeut i dialog 
utan att förstå vad det sysslar med. Det diskuteras kritiskt i vilken utsträckning 
datorerna med sina AI-program verkligen tänker och är intelligenta. Det har 
även förekommit ansatser att jämföra människors tänkande med datorers, vilket 
vållat kritiska invändningar. Gärdenfors intar i en tidigare bok en mycket kritisk 
hållning.  
 
Han hänvisar till den gammal filosofisk tanke från 1700-talet av LaMettrie att 
människan är analog med en maskin som en förelöpare till datormodeller av 
människan.  
 
Gärdenfors menar att datorprogrammen inom AI byggts upp som 
"bruksanvisningar" typ "Om villkor A och B, så gör G". Programmen klarar inte 
sådant som avviker från bruksanvisningen och har därför inte sakkunskap inom 
området. Sakkunskap utmärks av flexibilitet och av att kunna redogöra för 
varför man löst problemet på visst sätt. Dessutom ingår icke språkligt uttalad 
kunskap, s.k. tyst kunskap i sakkunskap. Det bör samtidigt påpekas att det finns 
forskning som påvisat begränsningar i experters kognitiva kapacitet och tankefel 
är inget ovanligt hos experter.  
Det har visat sig svårt att konstruera expertsystem och de blir begränsade till 
enklare problem. Datorprogram är mer stringenta vid logisk slutledning än 
människor, men ser inte alla möjligheter. Datorprogrammen har även svårt att 
inse att något är orimligt, t ex en resultatsiffra. Människor har förmåga att skapa 
nya begrepp, definiera dem och ställa dem i relation till andra begrepp, vilket 
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datorsystem inte klarar. Datorer kan inte reflektera över sig själva, över sitt eget 
tänkande - metakognition saknas. De kan inte heller problematisera, dvs. 
formulera nya frågeställningar. För närvarande kan många mänskliga kunskaper 
och förmågor inte överföras till datorsystem. Datorer saknar förmåga till 
anpassning i nya situationer, vilket anses vara ett klassiskt intelligenskriterium 
(jfr Stern). Gärdenfors menar att datorer kommer att vara omdömeslösa under 
lång tid framåt och inte klara av att inse uppenbara fel.  
 
Gärdenfors anmärker även att det finns föga belägg för att människor skulle 
fungera som datorer, vilka arbetar sekvensiellt. Den mänskliga hjärnan verkar 
fungera genom ett komplicerat system av parallella processer, dvs. kan göra 
flera saker samtidigt. 
 
Ännu så länge kan datorn bara vara ett verktyg i människans tjänst och  
helt styrd av de instruktioner vi lagt in. Den kan då utföra vissa begränsade 
tankeoperationer snabbare och säkrare än människor. Men människan måste 
svara för kreativitet och styrning. Det är viktigt att påpeka att både människor 
och datorer är underkastade "skräp in - skräp ut - principen", dvs. om det som 
matas in innehåller fel, vagheter, informationsluckor etc., så kan det aldrig 
komma ut något annat än skräp. Källkritik är ett fundamentalt moment som ofta 
missas.  
 
Det är svårt att idag se vart datorutvecklingen kan ta vägen. Det finns redan 
ansatser till datorer som kan lära av erfarenhet. Det finns även idéer om att 
koppla den mänskliga hjärnan till datorer. Redan idag utgör datorlagrad 
information gigantiska externa extraminnen för oss människor. 
Science fiction-scenariot att datorerna tar över makten ter sig avlägset.  
Det är kanske inte omöjligt, men det förefaller troligare att människan 
förgör sig själv genom kortsiktigt tänkande och kortsiktigt handlande långt 
dessförinnan. En annan aspekt är att om datorer skulle bete sig precis som 
människor skulle de sätta igång att intrigera, ljuga, bedra och söka ta ifrån och 
beröva varandra makten. Datorernas krig med varandra skulle kanske inträda.  
En annan fråga är om och hur umgänget med datorer påverkar vårt sätt att tänka, 
känna och bete oss. Kommer det att leda till att vi tänker annorlunda än före 
datorernas tidsålder? Jämför övergången från muntlig kommunikation till 
skriftspråk och boktryckarkonsten (McLuhans bok ”Gutenberggalaxen” tar upp 
denna fråga). Jämför även hur TV-tittande verkar leda till både fixering 
av tänkandet på TV-rutan och till fragmentering av tänkandet (”Homo 
zappiens”) och hur SMS leder till många, men korta meddelanden. Det kan 
verka som om medvetandeprocessen upptar många saker och snabbt byter fokus. 
 


