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Forsøget på at gendrive skepticismen i dens 
klassiske cartesianske form har ikke været et 
populært tema blandt den seneste generation 
af erkendelsesteoretikere. Dette skyldes ikke 
så meget, at man finder det futilt at søge at 
bevise noget, som ingen betvivler (nemlig at vi 
faktisk undertiden ved noget); for filosoffers 
standarder for hvad der er futilt er andre end 
lægfolks. Grunden er snarere, at man mener, 
at det klassiske skepticismeproblem har 
skygget for et andet, lige så interessant og 
måske mere tilgængeligt problem: Hvis det 
medgives at vi faktisk ved noget om 
virkeligheden, hvordan ved vi det så? Hvad er 
faktisk strukturen af vores erkendelse, og 
hvordan begrunder vi faktisk vores 
overbevisninger? Den klassiske filosofi har 
ganske vist svar herpå, men de er meget 
abstrakte og generelle. Der er brug for en 
meget mere detaljeret analyse af vores 
faktiske erkendemåder, herunder ikke mindst 
af hvilke slags begrundelser vi faktisk 
betragter som tilstrækkelige i de mange og 
diverse konkrete sammenhænge, hvor vi 
mener at have viden. En sådan analyse har 
den seneste generation af 
erkendelsesteoretikere søgt at levere. 
 Vincent Hendricks’ filosofiske 
doktordisputats, forsvaret ved Ålborg 
Universitet i 2004, Forcing Epistemology, 
knytter sig til denne post-skepticistiske 
nyorientering af erkendelsesteorien. Ordet 
“forcing” i titlen kan måske oversættes med 
“fremtvingende”; pointen er, at man 
fremtvinger et positivt svar på skepticismens 
udfordring ved at fastlægge kriterierne for en 
tilfredsstillende begrundelse af vores 
overbevisninger på en sådan måde, at viden 
bliver mulig. Samtidig skal denne analyse 
også fortælle os noget om, hvordan vores 
erkendelse faktisk foregår; overvindelsen af 
skepticismen er kun det første, indledende 
skridt i dette program. Hendricks’s meget 
koncentrerede disputats er primært et 
metastudie i forhold til de mange forskellige 
moderne bestræbelser i denne retning, idet 

han forsøger at sammentænke disse tilgange 
inden for en fælles ramme.  
 Vanskeligheden ved dette projekt 
består i, at disse bestræbelser indtil videre er 
gået i to retninger, som ikke har haft særlig 
meget med hinanden at gøre. Den første, som 
Hendricks betegner “mainstream 
epistemology”, er en udløber af den såkaldte 
dagligsprogsfilosofi som dominerede analytisk 
filosofi i de første tiår efter 2. Verdenskrig. Her 
anvender man hverdagseksempler og sproglig 
intuition til at belyse filosofiske spørgsmål. Den 
anden, “formal epistemology”, bruger derimod 
teknisk-logiske redskaber. Hendricks 
analyserer disse retninger og påviser centrale 
punkter hvor de alligevel stemmer overens, og 
skitserer sluttelig hvordan de kan bringes 
sammen inden for et erkendelsesteoretisk 
program som han lancerer under navnet 
“plethoric epistemology”.  
 Hendricks lægger ud med at betragte 
mainstream-erkendelsesteorien. Denne er i sig 
selv en særdeles omfattende og mangfoldig 
størrelse, men et centralt bidrag har været 
Alvin Goldmans såkaldte “pålideligheds”-teori 
(“reliability theory”). Ifølge denne har vi lov at 
hævde at vi ved noget, hvis vores erkendelse 
er fremkommet ved en proces, som altid eller 
med meget høj frekvens frembringer sande 
overbevisninger. Det forudsættes ikke, at 
subjektet selv er i stand til at beskrive 
erkendelsesvejen, eller kender statistikken for 
dens pålidelighed, blot den de facto er 
pålidelig. Denne analyse tillader os f.eks. at 
sige, at vi ved noget om ting som vi iagttager i 
vores umiddelbare omgivelser under normale 
omstændigheder, fordi synsevnen under 
sådanne vilkår typisk er en pålidelig 
erkendevej. 
 Hendricks bifalder pålideligheds-
teoriens bestræbelse på at etablere forcing, 
men påpeger at projektet ikke helt lykkes: Hvis 
kravene til pålidelighed sættes meget højt, 
bliver det i sig selv vanskeligt at tilfredsstille 
dem; hvis de omvendt svækkes for meget, 
bliver pålideligheds-teorien sårbar over for en 
moderne variant af skepticisme-problemet, de 



såkaldte Gettier-eksempler. Hendricks peger 
hermed på en central svaghed i dette meget 
indflydelsesrige program.  
 Et andet eksempel på mainstream-
erkendelsesteori, men dog med et vist islæt af 
formelle metoder, er Robert Nozicks 
kontrafaktuelle erkendelsesteori. Den søger at 
blokere skepticismens klassiske argument, 
som det kendes f.eks. fra Descartes: Jeg kan 
ikke vide, at jeg sidder her ved min computer 
og skriver, for en ond dæmon kunne bibringe 
mig oplevelser som er uskelnelige fra dem jeg 
ville have haft hvis jeg sad ved computeren, 
selv om min situation i virkeligheden er en helt 
anden. Nozicks strategi beror essentielt på, at 
disse “kontrafaktiske” alternativer er så fjerne 
fra den faktiske verden, at vi ikke behøver at 
have overvejet dem i den konkrete 
erkendelsessituation for at have lov at sige at 
vi ved noget: Vi kan på forhånd “tvinge” dem 
ud ved en generel strategi, hvor vi simpelthen 
erklærer dem for irrelevante i forhold til vores 
dagligdags erkendelsessituation. Nozicks 
tilgang er således et klart eksempel på 
“forcing”. 
 Blandt de formelle epistemologier, 
som Hendricks undersøger, er “computational 
epistemology”. Denne vender i en vis forstand 
det traditionelle erkendelsesteoretiske projekt 
på hovedet: Hvor man her i udgangspunktet 
erklærer sig uvidende om verdens 
beskaffenhed og dernæst undersøger, 
hvordan vi kan overvinde denne uvidenhed, 
starter “computational epistemology” med 
hypotetisk at antage at verden har en bestemt 
beskaffenhed - eller rettere, den gennemgår 
forskellige muligheder for hvordan verden 
kunne være beskaffen - og undersøger 
dernæst, hvorvidt forskellige gængse 
erkendelsesstrategier ville være i stand til at 
generere viden om en verden, der så sådan 
ud. Overraskende nok viser det sig, at visse 
mulige måder verden kunne være beskaffen 
på ville være utilgængelige for visse gængse 
erkendestrategier, f.eks af induktiv art. 
 Den mest formalistiske af de 
metodologier, som Hendricks undersøger, er 
“logical epistemology”. I udgangspunktet er 
den, som navnet antyder, en logik for de 
epistemiske ord, dvs. en systematisk, 
axiomatisk redegørelse for hvad der logisk 
følger af sætninger der indeholder disse ord. 
Det er alment anerkendt, at der ikke findes én 
unik logik her, men flere forskellige, alt efter 
hvor krævende et vidensbegreb man arbejder 
med. Hendricks’ indsats er nu at koble dette 
logiske spillerum til epistemiske spørgsmål, 
nemlig ved at korellere styrken af 
vidensbegrebet og de deraf flydende 
epistemiske logikker med de forskellige 

strategier for “forcing”. Herved kan det vises, 
hvilken epistemisk logik man er forpligtet på, 
hvis man anvender de forskellige former for 
forcing som Hendricks undersøger.  
 Hendricks foretager specielt denne 
undersøgelse mht. hvad han kalder “modal 
operator epistemology”. Dette er Hendricks’s 
egen nyskabelse og foretrukne tilgang til post-
skepticistisk epistemologi, som han har 
bidraget til i talrige tidligere publikationer. Den 
kombinerer de forskellige tidligere nævnte 
formelle tilgange; især er Hendricks optaget af 
at forbinde elementer fra “computational 
epistemology” med elementer fra “logical 
epistemology”. Resultatet er en analyse, der 
viser, hvor stærk en epistemisk logik man kan 
operere med, hvis man antager det 
vidensbegreb der ligger i “computational 
epistemology”.  
 Modal operator epistemology 
repræsenterer som nævnt en 
sammentænkning af de formelle tilgange til 
erkendelsesteorien. Men Hendricks’s 
overordnede ærinde i disputatsen er at 
påpege mulighederne for en endnu bredere 
fusion, betegnet “plethoric epistemology”, der 
omfatter både mainstream- og formelle 
epistemologier. Disse perspektiver opridser 
han i bogens sidste kapitel, efter i bogens 
hovedkapitler at have påpeget de fællestræk i 
de to traditioner, som gør en sådant fusion 
mulig og frugtbar. Mainstream-epistemologien 
opstiller problemer ud fra en intuitiv måde at 
tænke på, hvorefter de formelle epistemologier 
“rentænker” disse ideer i en formel ramme. 
Som Hendricks udtrykker det: “What the 
mainstream epistemologists are looking may 
to some extent be what the formal 
epistemologists have to offer” (s. 6). 
 Det er en imponerende 
gennemlysning af et stort og komplekst 
stofområde Hendricks her har leveret, og de 
fremtidsperspektiver for erkendelsesteorien 
han opridser er særdeles løfterige.  
Han argumenterer overbevisende for, at en 
vigtig udviklingsretning for analytisk 
erkendelsesteori ligger i sammentænkningen 
af formelle og uformelle metoder.  
 Faktisk er der brug for at gå endnu 
videre end Hendricks gør, nemlig ved 
inddragelse af erkendelsens praktiske og 
samfundsmæssige aspekter. Et muligt 
koblingspunkt til de tilgange Hendricks har 
undersøgt ligger i pålidelighedsteorien. 
Hvornår kalder vi en metode eller et resultat 
for “pålideligt”? Svaret kan næppe gives uden 
at skele til de konsekvenser som en fejl kunne 
medføre. Er f.eks. vores viden om jordens 
klima så pålidelig at vi kan basere en konkret 
miljøpolitik på den? Svaret afhænger af hvilke 



konsekvenser en politik baseret på fejlagtige 
modeller ville have. Spørgsmål om 
pålidelighed hænger altså sammen med 
erkendelsens praktiske konsekvenser. 
Sådanne bredere overvejelser er ikke 
medtaget i Hendricks´ bog, men kan dog uden 
vanskelighed føjes til dem. 
 Der er et andet centralt tema i post-
skepticistisk erkendelsesteori som forbigås i 
Hendricks bog, men som næppe på samme 
måde kan føjes til hans tankebygning. Ifølge 
mange erkendelses- og videnskabsteoretikere 
eksisterer der ganske rigtigt viden, men denne 
viden er relativ i forhold til det “paradigme” 
(Kuhn) “episteme” (Foucault), eller “way of life” 
(Wittgenstein) som den er formuleret inden for. 
Denne problemstilling har givet anledning til 
vigtige filosofiske debatter om 
sammenligneligheden af sådanne 
overordnede teoretiske rammer; om hvilke 
grunde vi kan have til at foretrække én fremfor 
en anden; og om deres forhold til en 
uafhængig virkelighed. Disse temaer kan 
Hendricks ikke tage op inden for sin 
analyseramme, idet relativisme iflg. hans 
system regnes for en form for skepticisme og 
derfor tvinges ud af hans “forcing”-strategi. 
Dette antyder ønskeligheden af en mere 
nuanceret anvendelse af “forcing”-strategien.  
 Dette er imidlertid blot en mindre 
indvending imod et værk som repræsenterer 
en imponerende filosofisk tankeindsats. 
Hendricks’ disputats har indtil for nylig kun 
foreligget i det begrænsede oplag der kræves 
for en doktorafhandling, men i januar i år 
udgav Cambridge University Press en 
revideret udgave under titlen Mainstream and 
Formal Epistemology. Bogens udgivelse hos 
et førende internationalt forlag dokumenterer 
dens kvaliteter. Hvis man vil vide noget om 
hvad der foregår på  forskningsfronten af 
moderne analytisk erkendelsesteori (og ikke er 
bange for logiske formalismer eller hårdt 
tankearbejde med denne koncentrerede tekst), 
kan Vincent Hendricks’ bog stærkt anbefales. 


