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How do you know but ev’ry bird that cuts the airy way 

Is an immense world of delight, closed by your senses five? 

 
William Blake – The Marriage of Heaven and Hell 
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1 Innledning 
 

1.1 Tema 

 

I denne oppgaven ønsker jeg å undersøke om enkelte aspekter ved den vestlige kulturen 

kan ha en potensiell negativ innvirkning på individers ønske og / eller evne til å være 

kreativ.  

 

Utgangspunktet mitt er en mistanke om at den vestlige kulturen har noen iboende 

tendenser til å overse og utelukke enkelte aspekter av virkeligheten, og at det kan ha en 

negativ konsekvens for kreativitet. 

 

Sentralt i denne oppgaven står begrepsparet kvantitativ- og kvalitativ 

virkelighetsforståelse.  

 

Den kvalitative virkelighetsforståelsen er hovedsaklig inspirert av filosofien til den 

franske filosofen Henri Bergson, og betoner virkelighetens kvalitative og unike karakter. 

 

Den kvantitative virkelighetsforståelsen er definert som en motpol til den kvalitative, og 

også på mange måter som en “typisk vestlig tankegang”, en tenkning som ser verden som 

kvantitativt målbare objekter. 

 

Jeg vil undersøke hvorvidt den kvantitative virkelighetsforståelsen er mer dominerende i 

det vestlige samfunnet enn den kvalitative, og den mulige negative innvirkningen dette 

kan ha på kreativitet. 

 

Jeg vil videre forsøke å påpeke hvordan begge disse oppfatningene på sine måter kan 

bidra positivt til en kreativ prosess. 
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Mitt standpunkt er at en blanding av disse virkelighetsforståelsene er ønskelig, da man 

dermed vil kunne hente ut positive sider fra begge. Et ensidig fokus på én forståelse vil 

dermed være mindre heldig, da man muligens vil gå glipp av viktige aspekter ved den 

andre forståelsens fordeler. 

 

Med utgangspunkt i at den vestlige kulturen nettopp har en slik helling mot den ene typen 

virkelighetsforståelse, vil jeg undersøke noen mulige årsaker til en slik skeiv fordeling. 

Jeg vil ta for meg det jeg mener er tre viktige, historiske elementer i utformingen av den 

vestlige kulturen slik vi kjenner den i dag, nemlig kirken, vitenskapen og kapitalismen, 

og forsøke å påpeke faktorer som på den ene siden kan ha bidratt til at den kvantitative 

virkelighetsforståelsen har fått dominere, og på den andre siden har hatt en mer direkte, 

uavhengig av typen virkelighetsforståelse, negativ konsekvens for kreativiteten. 

 

Som et hovedmål håper jeg å vise at vi som borgere i det vestlige samfunnet med fordel 

kan åpne våre sinn for en kvalitativ virkelighetsforståelse, siden utgangspunktet mitt er at 

vi alle har et historisk forårsaket, forskjøvet perspektiv på virkeligheten. Et perspektiv 

som en slik kvalitativ virkelighetsforståelse kanskje kan produsere en større likevekt i. En 

likevekt jeg mener er ønskelig i forhold til kreativitet. 

 

1.2 Avgrensing av tema 

 

I denne oppgaven behandler jeg mange grunnleggende tanker innenfor forskjellige 

fagfelt, som i tillegg til musikkvitenskap inkluderer filosofi, psykologi, teologi og 

sosiologi, så en hel del avgrensninger er naturlig nok nødvendig. 

 

Selv om mitt ståsted i forhold til denne oppgaven er som utøvende pianist, og oppgaven i 

seg selv er inspirert av de kreative utfordringene man møter som musiker, så er mange av 

problemstillingene i denne oppgaven av en karakter som ligger til grunn for all skapende 

aktivitet. Derfor har jeg i mindre grad kunnet diskutere musikk spesifikt i denne 

oppgaven, men har i stedet forsøkt å bruke musikk i eksempler og definisjoner. 
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Den kvalitative virkelighetsforståelsen har en relativt stor plass i denne oppgaven, men en 

definisjon vil nødvendigvis bli ufullstendig i forhold til temaets filosofiske kompleksitet. 

Jeg vil derfor begrense meg til å påpeke enkelte relevante aspekter ved Bergsons filosofi 

jeg håper vil gi et klart bilde av hva denne forståelsen innebærer. 

 

Den kvantitative virkelighetsforståelsen og den kvalitative virkelighetsforståelsen vil i 

stor grad bli beskrevet som motsetninger til hverandre, basert på polarisering av en rekke 

fenomener. 

 

Det er også viktig å poengtere at siden jeg har som utgangspunkt at den kvalitative 

virkelighetsforståelsen er den svake part i det vestlige samfunnet, vil en del av 

argumentasjonen basere seg på å kritisere den kvantitative forståelsen, for å forsterke 

forskjellene og gjøre poengene tydeligere. Dette er ikke synonymt med at jeg foretrekker 

den ene oppfatningen foran den andre, tvert i mot argumenterer jeg for en balanse som 

mitt hovedargument, men som en avgrensning har jeg valgt å ikke gi begge 

virkelighetsforståelsene like mye plass. 

 

Definisjonen av kreativitet er et tema som i seg selv er komplekst og innholdsrikt. Mitt 

utgangspunkt er en noe romslig definisjon, i retning av et begrep som “evnen til å skape”. 

Det er da også min posisjon at alle mennesker er kreative, men at det finnes perspektiver 

og teknikker som kan gjøre ens egen person mer bevisste på slike prosesser, og dermed 

også legge grunnlaget for en forbedring av ens personlige forhold til nettopp kreativitet. 

 

Avgrensningen i forhold til kirke, vitenskap og kapitalisme er naturlig nok substansiell. 

Jeg har valgt å peke på enkelte elementer ved hver av disse grunnpilarene jeg mener 

enten har en overvektig kvantitativ side, eller en mer direkte kreativt hemmende side. 

Mine utvalg er få, men jeg er også av den oppfatning at de representerer viktig aspekter 

ved -, og dermed kan stå som representanter for -, de respektive pilarene. 
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Jeg vil også påpeke at jeg begrenser meg til bare å drøfte mulige hemmende aspekter for 

kreativitet i den vestlige kulturen. Selv om jeg diskuterer kreativt positive sider ved de 

forskjellige virkelighetsoppfatningene, er det hovedsaklig i balansen mellom dem jeg 

mener den største kreative gevinsten ligger, og denne balansen mener jeg som sagt ikke 

er optimal. Dermed blir kreativt fremmende aspekter ved den vestlige kulturen ikke en 

aktuell problemstilling for denne oppgaven.  

 

Det er heller ikke aktuelt for denne oppgaven å foreta noen sammenligning av den 

vestlige kulturen med andre kulturer, slik at en diskusjon om i hvor stor grad det vestlige 

samfunnet er kreativt sett i forhold til andre samfunn, ikke blir relevant. 

 

1.3 Problemstilling 

 

Denne oppgaven var motivert av et ønske om å forstå mer av hva kreativitet er og hvilke 

faktorer som ligger til grunn for dens virke. Som improviserende musiker er kreativitet 

noe langt mer enn et abstrakt begrep, det er tvert om en viktig faktor i det daglige liv, og 

er noe høyst reelt man må forholde seg til. 

 

Det å derimot skulle forholde seg til kreativitet kan være både vanskelig og frustrerende, 

og har for min egen del har resultert i en hel del spørsmål som jeg ønsker å undersøke 

nærmere. 

 

Et av disse spørsmålene har vært om min kulturelle bakgrunn som en borger av det 

vestlige samfunnet på noen som helst måte kan, bevisst eller ubevisst, påvirke mine 

skapende evner. Mitt utgangspunkt er at alle mennesker i stor grad er påvirket av sin 

kulturelle bakgrunn, men det er allikevel ikke nødvendigvis helt klart på hvilken måte 

denne bakgrunnen har hatt en innflytelse. 
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Hovedspørsmålet jeg ønsker å stille og forhåpentligvis besvare med denne oppgaven, er 

hvorvidt den vestlige kulturen kan sies å ha noen iboende trekk som kan virke negativt 

inn på kreativiteten til de som har vokst opp i denne kulturen. 

 

For å kunne argumentere for dette standpunktet, presenterer jeg de to før nevnte 

virkelighetsforståelsene. Underordnede problemstillinger blir da å kunne definere disse 

virkelighetsforståelsene, og peke på hvordan disse kan ha forskjellig innvirkning på 

fenomenet kreativitet. Deretter vil jeg vise at disse oppfatningene er supplerende i forhold 

til hverandre, og at en balanse av begge er ønskelig for ikke å få for mye eller for lite av 

noen av de kreative elementene de er i besittelse av. 

 

Den siste underordnede problemstillingen blir da å prøve å vise at den kvalitative 

virkelighetsforståelsen bare i liten grad har fått lov til å etablere seg i den vestlige 

bevisstheten. Jeg vil dermed kunne argumentere for at man i det vestlige samfunnet ikke 

har nok kjennskap til, og dermed til en viss grad går glipp av, en virkelighetsforståelse 

som kan virke fordelaktig på ens kreativitet. Da en slik latent begrensning av informasjon 

ikke umiddelbart er åpenbar for mange av det vestlige samfunnets borgere, vil man igjen 

kunne påpeke en urett som gjøres mot mange av disse, spesielt hvis jeg kan vise at noe av 

denne informasjonsbegrensningen er tiltenkt og beregnende. 

 

1.4 Oppgavens struktur 

 

Til å begynne med vil jeg forsøke å definere og etablere ett sett med tanker og 

perspektiver rundt persepsjonen av virkeligheten vi omgir oss med. Først vil jeg diskutere 

den kvalitative virkelighetsforståelsen, og etablere hvordan en slik oppfatning kan være 

forskjellig fra en mer etablert virkelighetsforståelse, den kvantitative 

virkelighetsforståelsen, som jeg mener er dominerende i vårt samfunn. Disse tankene er 

som sagt i stor grad inspirert av Bergsons filosofi, men selve begrepsparet og 

definisjonene av disse er mine egne. 

 



 6 

Deretter vil jeg diskutere trekk ved begge disse virkelighetsforståelsene som jeg mener 

kan virke positivt på en kreativ prosess, og prøve å begrunne dette. 

 

Jeg vil videre argumentere for at et blandingsforhold mellom disse to 

virkelighetsforståelsene er ønskelig, da man dermed vil kunne nyte godt at fordelene til 

begge. Hvis man derimot mer eller mindre utelukker det ene perspektivet, vil man kunne 

gå glipp av en hel rekke fordeler som den oppfatningen vil kunne tilby. Jeg vil også kort 

diskutere hvordan en overveiende vektlegging på det ene perspektivet kan få mer direkte 

negative konsekvenser. 

 

Deretter vil jeg prøve å vise, gjennom eksempler fra kirken, vitenskapen og kapitalismen, 

at den kvantitative virkelighetsforståelsen har fått dominere den vestlige kulturen, på 

bekostning av den kvalitative.  

 

Jeg håper dermed å kunne konkludere med at det vestlige samfunnet har en nedarvet 

kulturell struktur som kan sies å være kreativt hemmende. 
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2 Definisjon av de to virkelighetsforståelsene 
 

2.1 Den kvalitative virkelighetsforståelse 

 

I denne definisjonen vil jeg påpeke en rekke alternative tenkemåter til det jeg mener er en 

typisk, etablert vestlig tankegang. 

 

Ved å ta for meg det jeg mener er etablerte måter å tenke på i forhold til kontinuiteter, 

ugjennomtrengelighet, sammenligning, bevegelse og tid, håper jeg å kunne avdekke en 

alternativ måte å tenke rundt disse fenomenene på. 

 

Disse alternativene vil alle være vesentlige trekk ved det jeg vil etablere som en kvalitativ 

virkelighetsforståelse. 

 

Denne definisjonen er hovedsaklig min egen konstruksjon, men mye av det teoretiske 

grunnlaget er basert på deler av Bergsons filosofi. 

 

2.1.1 Kontinuiteter 

 

Et av hovedtrekkene ved Bergsons filosofi er hvordan mennesket forenkler sin tilværelse 

ved å tilføre kontinuitet inn i sin opplevelse av virkeligheten. Hvis man kan klassifisere 

en hel rekke sanseinntrykk langs et kontinuum, blir det akkurat som om man kan være 

seg bevisst alle disse inntrykkene bare ved å tenke på dem i forhold til deres styrkegrad 

eller utstrekning. Eksempler på slike kontinua er varmt - kaldt, lyst - mørkt, trist - glad 

etc. Alle disse er eksempler på kvantitative skalaer, som brukes for å lettvint kunne 

beskrive kvaliteter som en skalar størrelse. 
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Bergson argumenterer for at disse kontinuitetene er en menneskeskapt egenskap ved 

naturen, og at en slik kvantitativ vurdering egentlig representerer en reduksjon av naturen, 

som Bergson mener utelukkende er kvalitativ.1 

 

Bergson påpeker hvordan man for eksempel kan snakke om å være mer eller mindre 

deprimert, når det i virkeligheten er en meget kompleks sammensetning av mange 

forskjellige kvalitative følelser som virker på oss samtidig.2 

 

Jeg vil diskutere om en slik klassifisering kun eksisterer som en forenklende måte for 

mennesker å oppfatte naturen på, eller om virkeligheten har kontinuitet som en egenskap 

ved sin natur, og at det er denne vi oppfatter. Jeg vil også diskutere i hvor stor grad en 

slik kvantifiserende egenskap er noe som kan tilskrives vår natur som mennesker, eller 

om det til en viss grad kan være tillært. 

 

2.1.1.1 Når et tre faller i skogen... 
 

Begrepsparet “større og mindre” er et eksempel på en skala vi bruker for å beskrive 

naturen rundt oss. Ett tre kan helt uproblematisk oppfattes som å være større enn ett annet 

tre. 

 

For at man konsekvent skal kunne si at en ting er større enn noe annet, må det målte 

“større” inneholde det “mindre”. For eksempel er tallet 7 større enn tallet 3 fordi 3 + 4 = 

7, og 7 kan da sies å inneholde tallet 3, med tallet 4 lagt til som et “påbygg”. Legg også 

merke til at hele konstruksjonen, 3 + 4 = 7 består av helt identiske byggeklosser, nemlig 

tallet 1. Vi har 3 enere, som vi utvider med 4 enere til. Resultatet er at vi har 7 enere, eller 

7 helt identiske objekter som er lagt sammen. At hvert 1-tall er fratatt enhver 

individualitet ser vi tydelig av ligningen 7 x 1 = 7, der vi bokstavlig talt sier at vi har et 

objekt som eksisterer i 7 helt like kopier. Det blir derfor ikke noe problem å si at 7 > 3 

                                                 
1 Bergson, H., Tiden og den Frie Vilje, overs: Kolstad, H., Aschehoug: Norge, 1990. s. 84 
2 Ibid. s. 23 
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(syv er større enn tre) siden vi sammenligner 7 identiske objekter med 3 av nøyaktig det 

samme objektet. 

 

Når vi derimot sier at et tre er større enn et annet, er det en ytring som gir mening til de 

aller fleste, selv om et tre selvfølgelig ikke er i stand til å innholde et annet tre. Grunnen 

til at vi kan påpeke og være enig i en slik størrelsesorden, er fordi vi ubevisst forenkler 

problemstillingen: Det man kanskje mener å si er at høyden på et tre definert som en 

metrisk avstand målt fra bakken og loddrett oppover til toppen av den øverste grenen er 

større enn en tilsvarende måling gjort på et annet tre. Så med hensyn til den metriske 

høyden definert på denne måten er det ene treet større enn det andre. Eventuelt så kan vi 

kanskje referere til omkretsen på stammene til trærne vi sammenligner, eller kanskje til et 

vurdert volum av hele treet. 

 

Når en slik konvertering av informasjon tydeligvis foregår mer eller mindre automatisk 

ved sammenligning trær, har det helt klart en praktisk applikasjon. Man er i stand til å 

påpeke at “det treet er større” uten at man spesifiserer hvilken målt størrelse av treet man 

referer til, og allikevel bli forstått. Det er altså en underliggende abstraksjon av et tre som 

en metrisk, skalar størrelse som finner sted. Problemet her kan derimot ligge i at ved en 

utstrakt bruk av slike skalarer for naturen rundt seg, kan man ende opp med å bare se 

trærne som matematiske størrelser. At reduksjonen til et sammenlignbart objekt skjer 

automatisk hver gang man refererer til et tre, og at vi dermed mister den enorme 

detaljrikdommen som et hver eneste tre faktisk er i besittelse av. 

 

Når vi påpeker at et tre er større enn et annet, så reduserer vi samtidig et ufattelig antall 

av unikt sammensatte grener, celler, molekyler til en enkel fellesbetegnelse: “tre”. Men 

selv i lys av denne uendelige, unike identiteten som hvert eneste tre har, er vi allikevel 

beredt til å skjære det over samme kam som alle andre trær i hele verden med den samme 

enkle fellesbetegnelsen: “tre”. 

 

Den praktiske applikasjonen er udiskutabel, men kan det være at en slik omfattende 

forenkling av naturen rundt oss fører til at vi som en konsekvens går glipp av en enorm 
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detaljrikdom? Ser vi egentlig den unike kreasjonen som hvert eneste tre egentlig er? 

Reflekterer vi over at ethvert tre i skogen er helt unikt, og det vil aldri, verken før eller 

senere, kunne oppstå et tre nøyaktig som dette? 

 

Er det mulig at vi da ikke bare temporært reduserer naturen til kvantitative størrelser til 

bruk på et praktisk, funksjonelt plan, men at vi også i en slik gjentatt prosess permanent 

reduserer den på et mer fundamentalt plan, der vi tilslutt overser en hel rekke kvaliteter 

som alltid skrelles vekk til fordel for den forenklede, kvantitative størrelsen? 

 

I følge Bergson finnes det i utgangspunktet ingen former for utstrekning eller kvantitative 

størrelser i naturen.3 Disse er alle tillagt naturen fra menneskets side, og er utelukkende 

forenklende. Allikevel ser det ut til at en kvantitativ, objektorientert tenkning dominerer 

måten vi oppfatter virkeligheten på i det vestlige samfunnet, noe som igjen gjør at de 

færreste vil finne noen grunn til å reflektere over et enkelt utsagn som at et tre er større 

enn et annet. 

 

2.1.1.2 Et språklig fenomen? 
 

Man vil kunne si at nettopp språket kan være en medskyldig part i dette. Fordi vi har fått 

ett ord for “tre” som en fellesbetegnelse på så mange forskjellige typer biologiske 

vekster, vil man ikke kunne si at språket i seg selv oppfordrer til en slik forenklende 

tankegang? 

 

Her tror jeg at det ikke så mye er språket, som den mening man selv tillegger ordene som 

er vesentlig. Hvis man er lært opp til å tenke på et tre som “bare et tre” så vil opplevelsen 

av ordet “tre” være vidt forskjellig i forhold til en person som er lidenskapelig opptatt av 

trær. For en slik person vil ordet “tre” representere en fellesbetegnelse for alle de trærne 

han kjenner, deres unike karakteristikker og også hans opplevelser knyttet til disse. Det er 

dermed ingenting som skulle tilsi at ordet “tre” for en gartner skulle være forenklende og 

                                                 
3 Ibid. s. 62-63  
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simpelt. Tvert i mot blir nettopp det ordet meget rikt fordi det blir fylt med de samlede 

opplevelsene og erfaringene han har av trær 

 

Et ord og et språk blir til ved at vi tilegner forskjellige lyder en mening, og siden denne 

meningen nødvendigvis må variere fra person til person og kultur til kultur, så er nok 

språket i seg selv ikke den eneste faktoren som spiller inn i forhold til forenklingen av vår 

tilværelse. 

 

Når et ord kan gi assosiasjoner til dype og betydningsfulle opplevelser av et fenomen for 

en person, er det vanskelig å påstå kategorisk at et fenomen automatisk blir redusert til et 

simpelt og innholdsfattig objekt ved at det blir omgjort til et ord. 

 

Like fullt er det mange som når de snakker om “trær” ikke legger noe mer i denne 

betegnelsen enn “en stamme med grener og blader”. Vi kan dermed si at ordet allikevel 

blir forenklende, men bare fordi meningen som man har tillagt det er forenklende av 

natur. Istedenfor å la ordet representere en helhet av opplevelser og erfaringer gjort rundt 

fenomenet det skal beskrive, blir selve meningen bare en representerende skygge av 

fenomenet. Meningen ordet skal representere blir på mange måter bare ordet selv pluss 

noen beskrivende særtrekk ved fenomenet som skal beskrives, i eksempelet med treet en 

stamme og noen greiner med blader. Når meningen bak et ord blir fellesbetegnende, blir 

dermed også selve ordet en fellesbetegnelse. 

 

En slik prosess er nok i høyeste grad individuell fra person til person, men en kan ikke 

utelukke at en reduksjon av virkeligheten gjennom innføringen av kontinuerlige 

størrelser, også vil kunne føre til en meningsreduksjon av de språklige begrepene satt til å 

representere fenomenet. 

 

Det blir dermed opplagt at vi også gjør språket vårt fattigere ved en slik prosess. Ord som 

kunne bugnet med konnotasjoner som vi selv har funnet i den uendelige detaljrikdommen 

til naturen, blir redusert til simple kjennetrekk ved en art fenomener som igjen blir 

redusert til disse nå simple ord. 
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2.1.1.3 Hva er en tone? 
 

Et annet interessant fenomen i forhold til kvantifisering av naturen er vår oppfattelse av 

lyd. Vi har som oftest ingen problemer med å forholde oss til kvantitative størrelser når 

det kommer til å beskrive en lyd. 

 

En tone er ofte beskrevet ved hjelp av begrepspar som for eksempel kort eller lang, lys 

eller mørk, sterk eller svak. Slike begreper benyttes både av den alminnelige musikklytter 

for å beskrive musikken det lyttes til, så vel som i akademia. 

 

For at disse begrepene skal kunne gjøre seg gjeldende, kreves det først at vi lager en 

abstraksjon som er skalerbar på alle disse forskjellige kontinuaene. Vi får med andre ord 

to forskjellige betydninger av ordet “tone”. En som en representasjon av en kvalitativ 

hendelse i naturen (for eksempel når noen trykker ned en tangent på et piano), og en 

annen som et abstrakt kjernebegrep som er i stand til å bli teoretisk modifisert gjennom 

forskjellige kvantitative skalaer. Så når vi sier “den tonen skal være litt lysere”, så bruker 

vi ordet “tone” som en abstraksjon for et punkt på en abstrakt, tonehøyde-skala, der dette 

punktet kan bevege seg for å bli lysere eller mørkere, eller mer korrekt få et høyere eller 

lavere svingningstall. 

 

Beskrivelsen “tone” som en representasjon av en spesifikk lyd som for eksempel kommer 

ut av et piano, vil man derimot ikke kunne gjøre lysere eller mørkere. Denne tonen er 

nemlig et unikt kvalitativt fenomen som ikke lar seg skalere. Hvis man først spiller en 

“A” og så spiller en “H” så har man ikke skalert den samme tonen. Man har spilt to helt 

unike toner. 

 

Som vi har sett inneholder begrepet “tone” også en hel rekke andre størrelser, slik at den 

kvantifiserbare tonen i høyeste grad er en abstrakt kreasjon, laget for å kunne 

systematisere det naturlige fenomenet lyd. 
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Siden det er umulig å ha en egen beskrivelse for alle individuelle tilstander til et fenomen 

(i dette tilfellet lyd), da man med “alle individuelle tilstander” går mot det uendelige, 

finner man en “kjerne” i hva fenomenet er (i dette tilfellet en tone), og bruker så 

kvantitative metoder for å beskrive denne “kjernens” posisjon i et kontinuum (i dette 

tilfellet tonehøyden). For å sitere Bergson: 

 

“Det er dette kvalitative utviklingsløp som vi tolker som forandring i 

størrelse, fordi vi foretrekker det som enkelt, og fordi vårt sprog egner seg 

dårlig til å gjengi den psykologiske analyses finesser.”4 

 

Ved nærmere undersøkelse av begrepet “tonehøyde”, ser vi nettopp at man tenker seg en 

abstrakt “tone” som en representant for lyd, og avhengig av hvor denne tonen plasseres i 

en loddrett orientering i et system, vil den kunne representere lyder av forskjellig 

frekvens. Disse frekvensene er i det tempererte vestlige notesystemet inndelt i 12 

forskjellige enheter som i forskjellige oktaver til sammen skal kunne beskrive enhver 

tonehøyde. At dette nettopp er en bevisst inndeling er de fleste med musikalsk bakgrunn 

klar over. I dag er det en utbredt viten at den vestlige inndelingen er et av mange mulige 

valg, og at andre musikkulturer har andre inndelinger av tonehøyder, er godt 

dokumentert. 

 

Kort sagt representerer et tonenavn en viss frekvens med dens doblinger og halveringer. 

For eksempel kan tonen “A” har en frekvens på 440 svingninger i sekundet. Når noen 

spiller et instrument som produserer 440 svingninger i sekundet spiller vedkommende 

med andre ord en “A”, eller en “enstrøken A” som skiller 440 fra for eksempel 220 (A i 

lille oktav) eller 880 (tostrøken A) svingninger i sekundet. Denne informasjonen er for 

mange tilstrekkelig til å beskrive den lyden som ble produsert av instrumentet, og hvis vi 

for øyeblikket ser bort fra faktorer som volum og varighet på tonen så burde det vel være 

greit å gjøre en slik inndeling? 

 

                                                 
4 Ibid. s. 25 
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Problemet oppstår når man begynner å se mer detaljert på den tonen som ble spilt. Hvis 

man har et apparat som måler svingninger, hvor nøyaktig vil man at dette apparatet skal 

bestemme frekvensen? Hvis det bare kan måle i hele hertz, så kan det være at man kan 

spille en tone og at apparatet vil vise 440 Hz. Men hva hvis apparatet kan måle tusen 

ganger mer nøyaktig enn som så? Hva hvis det er i stand til å skille mellom tusenedels 

Hz? Er alle frekvenser fra 439.500 Hz til 440.499 Hz akkurat samme tone? Kan vi tillate 

oss å kalle tusen forskjellige frekvenser for en “A”? Og hva hvis man har et apparat som 

kan måle mikrofrekvenser? Og hvor nøyaktig tror vi egentlig at naturen selv er? Er det 

ikke sannsynelig at uansett hvor små frekvenser vi klarer å måle så vil naturen allikevel 

presentere oss med enda mindre forskjeller? 

 

I tillegg har vi andre faktorer som for eksempel styrkegrad, akustikk og ansats som også 

er målbare størrelser for beskrivelsen av en tone. Men også for disse vil man måtte innse 

at naturens variasjonsmuligheter er av en uendelig art, og uansett hvor finmålte 

instrumenter man bruker, vil det alltid være forskjeller som unnslipper måling. 

 

Naturen er med andre ord i stand til å produsere en uendelig variasjon på alle tenkelige 

parametere vi er i stand til å måle lyden med. 

 

Med en slik ufattelig mengde forskjellige frekvenser melder det seg også en del 

interessante spørsmål: Vil man noen gang være i stand til å produsere nøyaktig den 

samme frekvensen to ganger? Har det i universets historie noen gang blitt produsert to 

toner med nøyaktig like stor frekvens? 

 

Det er ikke så viktig her å svare på disse spørsmålene. Det som derimot er poenget er å 

skape en forståelse av den enorme forenklingen som ligger til grunn for å kunne kalle en 

spesifikk frekvens for “A”, og hvordan vi, ved å øke frekvensen, vil kalle den for “en litt 

høy A”, videre til en “altfor høy / sur A”, mot “en lav Bb”, og tilslutt å beskrive 

frekvensen som en “Bb”. At man i virkeligheten har vært igjennom tusenvis av 

forskjellige, unike frekvenser i dette forløpet er for mange ikke en like opplagt og 

naturlig konklusjon. 
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Selv om dette uomtvistelig er sant, vil en slik tenkemåte kunne fortone seg tungvint og 

unødvendig. Ved å forenkle alle eksisterende frekvenser til 12 forskjellige toner har vi 

laget oss et system som er praktisk å forholde seg til. Dessverre kan dette representative 

systemet bli så dominerende at man glemmer hva det faktisk representerer, som igjen kan 

føre til en redusert virkelighetsoppfatning – i dette tilfellet fra uendelig til 12. 

 

Det er også mye man kan problematisere ved en slik kvantitativ framstilling. Hvis noe 

blir gitt en utstrekning, er det automatisk gitt hvilken vei denne utstrekningen går? Vi 

tenker tonehøyde som en loddrett søyle der mørke toner er “nederst” og lyse toner er 

“øverst”. Hvorfor det? Hvorfor kan ikke de lyse tonene være nederst og de mørke øverst? 

Eller de tonene vi kaller “lys”, hvorfor kan ikke de være “mørke” og visa versa. Hvorfor 

passer det ikke med vår oppfatning at hvis du spiller fra venstre mot høyre på et piano så 

begynner du på de lave, lyse tonene og spiller deg mot de høye mørke? 

 

Bergson påpeker at oppfattelsen av toner som høye og lave kan være relatert til hvordan 

de klinger i kroppen vår når vi synger.5 Lave toner svinger i brystkassa, mens høye toner 

klinger i hodet. Dermed har vi kanskje i kraft av vår stort sett loddrette orientering av vårt 

legeme også overført denne orienteringen til tonene. 

 

Igjen er det nødvendigvis ikke noe galt i dette, men det er viktig å huske på at denne 

orienteringen ikke er gitt fra naturen sin side. Begrepene “tone” og “tonehøyde” er 

menneskeskapte, og er i sin natur veldig forenklede begreper som skal gjøre det enklere å 

beskrive de uendelige proporsjonene som naturen består av. Vitenskapen, som vi skal se 

senere, har alltid underbygget en slik kvantitativ forenkling av naturen. 

 

2.1.1.4 Lyset og farger 
 

Et annet glimrende eksempel på vår ubevisste kvantifisering av tilværelsen, er lyset og 

vår oppfattelse av det. 
                                                 
5 Ibid. s. 45 
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Bergsons eget eksempel er forskjellige typer lys som skinner på et papirark.6 De fleste 

assosierer automatisk fargen som papiret får med intensiteten til lyset. Hvis papiret er 

blendende hvitt, så tenker man at det er “sterkt” lys, og hvis papiret har en gråere tone så 

er lysstyrken “svakere”. Dette blir på en måte selve opphavet til en kontinuitet som 

brukes om mange ting, som vi for eksempel så i eksempelet om tonehøyde, nemlig mørkt 

/ lyst. 

 

Alle fargenyanser deles helt ukritisk inn i mørkere eller lysere toner av andre farger, 

gjerne primærfargene og deres forskjellige blandingsforhold. Bergson påpeker igjen at 

hver eneste farge er unik og har sine helt egne kvaliteter som gjør at den skiller seg fra 

alle andre farger.7 Personer som jobber aktivt med farger har riktignok ofte et mye større 

arsenal av navn på forskjellige farger, men selv hvis man opererte med millioner av 

forskjellige fargenavn, ville man ikke komme i nærheten av å kunne beskrive alle farger. 

Å kunne beskrive alle farger ved navn er helt meningsløst i en språklig kontekst, men i 

hvor stor grad reduserer vi vår egen virkelighetsoppfatning ved å kun beskrive farger som 

rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo og fiolett? 

 

Når man ser en farge, og registrerer den som “rød”, og senere ser en annen farge og 

oppfatter den som “rød” også, sammenligner man den faktiske opplevelsen man hadde av 

fargene, eller husker man bare begge som “røde”, og går derfor glipp av den unike 

nyansen begge disse rødfargene hadde? Gjør vår utstrakte bruk av utstrekning at vi går 

glipp av en uendelig detaljrikdom? 

 

2.1.1.5 Den digitale hverdag 
 

Et moderne fenomen som på mange måter underbygger tanken om at verden kan deles 

inn i absolutte størrelser er digitaliseringen. Både film og fotografier går stadig i større 

grad over til det digitale domenet, og med deres utbredelse vil man også kunne 

                                                 
6 Ibid. s. 50 
7 Ibid. s. 49 
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argumentere for at vi blir mer vant med, og dermed også mer fortrolig med en slik 

digitalisering. I hovedtrekk er prinsippet om digitalisering å for eksempel kunne 

gjenskape et bilde ved å dele det opp i små biter (piksler), der hver enkelt bit bare 

inneholder én farge. 

 

Dermed kan vi snakke om høy og lav oppløsning på et bilde ettersom hvor mange piksler 

som benyttes til å beskrive det. Moderne digitale kameraer bruker betegnelsen “mega-

piksler” for å fortelle oss hvor mange millioner piksler hvert eneste bilde blir bestående 

av. Også når det gjelder fargene på hver piksel kan man snakke om høy og lav 

oppløsning. Hvis hver enste piksel bare har for eksempel 4 forskjellige farger å velge 

mellom, vil bildet bli mye mindre “virkelig” enn hvis pikselen kan bestemmes blant 2563 

(over 16 millioner) forskjellige farger som er standarden på de fleste datamaskiner i dag. 

 

Når et fotografi tatt med et digitalt kamera blir “like bra” som et tatt med et ikke-digitalt, 

bekrefter ikke dette en tanke om at verden er delelig, så lenge vi deler den i små nok 

biter? Plutselig kan vi redegjøre for hver eneste lille bit i et fotografi, og ethvert bilde kan 

uttrykkes kvantitativt som en ansamling av digitale null og en. 

 

Men den digitale teknikken kan også tilsynelatende brukes som et forsvar for en 

kvalitativ verden. Som nevnt tidligere eksisterer det over 16 millioner farger i en 

datamaskin som alle har sitt unike navn. Riktignok er det navnet en kvantitativ verdi 

mellom 0 og 255 for de tre fargene rødt, grønt og blått, men til tross for dette kan man 

argumentere at tross alt har datamaskinen gitt et slags unikt “navn” til over 16 millioner 

farger. Og man vil kunne forestille seg at denne “oppløsningen” vil kunne øke til det 

mangedobbelte over noen år, med en nøyaktig beskrivelse av flere milliarder forskjellige 

farger, og selv da med fortsatte prospekter for videre utvidelse. 

 

Ved en slik tankegang innser man fort at det alltid vil være rom for utvidelse, og at det 

man kjemper for å nå er intet mindre enn en uendelighet. Og slik vil det alltid være med 

kvantifiserte størrelser. Det vil alltid ligge noe imellom fra en størrelse til den neste, og i 

denne kjensgjerningen kan det være at man begynner å forstå de uendelige kvalitetene i 
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naturen. Når antallet kvantiteter nærmer seg det uendelige i beskrivelsen av et fenomen, 

innser man kanskje at man aldri vil kunne beskrive et fenomen i naturen helt nøyaktig. 

Og i en slik kjensgjerning kan man kanskje forstå at en kvalitet aldri helt og holdent vil 

kunne beskrives i rasjonelle terminologier. 

 

2.1.1.6 Oppsummering 
 

Det er ingen tvil om at bruken av kvantitative størrelser for å beskrive naturen er meget 

praktisk, og ofte nødvendig for å kunne kommunisere. Allikevel er det også opplagt at det 

nettopp er en forenkling av kvalitative fenomener som ligger til grunn for en slik 

kvantifisering. Ved å gi fenomener i naturen en utstrekning vil man enkelt kunne 

kommunisere praktiske forskjeller og likheter. 

 

Det problematiske med en overdreven kvantifisering av naturen, er at man risikerer å 

oppfatte naturen som de størrelsene man bruker for å beskrive den. Hvis man er lei av å 

se “enda et tre” og hvis man har “hørt og sett det før” så er det kanskje fordi man slutter å 

se og høre etter. Man kan kanskje bli så rask til å plassere sine opplevelser av naturen i en 

ferdigkonstruert bås, at man ikke lengre blir oppmerksom på de faktiske, uendelige 

forhold. Kvantifiseringen i seg selv kan være både positiv og praktisk, men hvis man lar 

den filtrere ut all opplevelse av naturens uendelig mangfold, vil den i ytterste konsekvens 

kunne føre til en konform og forutsigbar tilværelse. 

 

2.1.2 Ugjennomtrengelighet 

 

2.1.2.1 På samme sted til samme tid 
 

Ved vår observasjon av objekter i vår hverdag, danner vi oss fort en ide om at materien er 

ugjennomtrengelig, eller at to ting ikke kan være på samme sted til samme tid. Selve 

tallsystemet er basert på ideen om at forskjellige objekter opptar forskjellig plass. Hvis 
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man har tre enheter av noe, har man tre separate objekter som ikke opptar noe av den 

samme plassen. De er stablet oppå, ved siden av eller under hverandre, men de blir ikke 

til én ting. 

 

I det tre enheter smelter sammen til én, så har man ikke lengre tre, da har man én. Tanken 

om at det samtidig skal kunne være et mangfold i det ene, kan fort virke absurd. Enten 

har man én, eller så har man flere. Vår erfaring fra hverdagen sier oss at flere ting kan 

ikke være på samme sted til samme tid. To vanndråper kan flyte sammen til én, men da 

har vi plutselig bare én vanndråpe. Vi ser ikke den ene dråpen som to lengre. 

 

Her påpeker Bergson hvordan vi dermed kan ta med oss en slik holdning, og la den 

påvirke hvordan vi oppfatter alle ting. At vi lar våre observasjoner av den materielle 

verden bli en mal på vår virkelighetsoppfatning. For når det kommer til våre sjelsliv, 

nytter det ikke å bruke den materielle verdens ugjennomtrengelighet for å beskrive for 

eksempel våre følelser, sier Bergson.8 Følelser og opplevelser gjennomtrenger hverandre 

hele tiden i våre sinn, og skaper en helhet som er mye mer enn bare summen av forsøk på 

oppdeling av disse følelsene inn i kategoriserbare enheter. 

 

Et eksempel kan være musikk og film. En analyse av musikken og filmen hver for seg vil 

aldri kunne beskrive den helheten som oppstår når de to komponentene får 

gjennomtrenge hverandre i våre sinn og til sammen gi oss en opplevelse som er mer enn 

summen av de to. En retrospektiv gjennomgang av hvordan musikken virket inn på 

filmen eller visa versa, vil dermed rive opp denne helheten, og tvinge både musikk og 

film til å ta form som en blek kopi av vår virkelige opplevelse. 

 

Hvis følelser og tanker virkelig kan gjennomtrenge hverandre, og ikke bare eksistere side 

ved side eller i matematiske blandingsforhold, kan det da være at vi mister mulige 

aspekter av vår virkelighetsforståelse ved å la en materiell verden diktere reglene for vårt 

sjeleliv. Det kan til og med være at vi ikke bare mister noe når vi materialiserer våre 

tanker og følelser, men at i prosessen med å rive dem fra hverandre for å få noe objektivt 

                                                 
8 Ibid. s. 22 
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å forholde seg til, ender de opp med en ny form, som den originale tanken eller følelsen 

ikke hadde noe grunnlag for. 

 

Altså at vi i vår materialiserte bevissthet tvinger våre sammensatte og helhetlige følelser 

til å ta form som separate objekter, med den konsekvens at disse objektene får en 

selvstendighet og et særpreg som er kunstig tillagt fra bevissthetens side. 

 

2.1.2.2 Oppsummering 
 

De fleste opplevelser og følelser oppstår som en reaksjon på, eller en erindring av 

sanseinntrykk, og våre sanser presenterer oss alltid for et blandingsforhold mellom smak, 

lukt, lys, lyd og berøring. Når vår opplevelse av virkeligheten til enhver tid er så nært 

knyttet til denne symfonien av inntrykk, hvordan kan vi egentlig rettferdiggjøre en 

isolasjon og separering av en enkelt sans. En slik oppdeling vil bare være berettiget hvis 

vi tror at våre opplevelser settes sammen av de forskjellige sanselige inntrykk som 

legoklosser, der erindringen av helheten til enhver tid kan pusles sammen på nye måter 

ved å utelate en kloss. En slik tankegang vil bare virke rimelig så lenge man behandler et 

sanseinntrykk nettopp som en legokloss: Et reproduserbart, simpelt objekt. 

 

Dette blir derimot problematisk hvis man begynner å analysere den enorme 

informasjonen som ligger i et enkelt sanseinntrykk, og også tar i betraktning at disse 

sanseinntrykkene ikke registreres av en maskin, men av et menneske. Sinnsstemningen i 

sanseøyeblikket er en like fundamental faktor, nemlig reaksjonen på det som sanses som 

også blander seg med den totale opplevelsen. Legoklossen blir fort en noe fattig allegori 

på et fenomen som er unikt i enhver manifestasjon. 

 

Vi ser altså hvordan en helhetlig tenkning rundt følelser og opplevelser er mer berettiget 

enn en tenkning som forsøker å separere og stykke opp fenomenet til mindre biter som 

hver for seg aldri egentlig har eksistert. Igjen er det den objektive abstraksjonen som 

virker inn, og selv om man kan argumentere for at det foreligger en like stor reduksjon i å 

beskrive naturen som objekter, som det er å beskrive sjelslivet i de samme formene, er 
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kanskje sjelslivet et enda mer betydningsfullt sted enn naturen for de fleste, og at følgelig 

er det helhetlige argumentet lettere å følge når det kommer til opplevelser og følelser. 

 

En eventuell vanskelighet med å akseptere gjennomtrengelighet som et fenomen, har nok 

sin mest sannsynelige forklaring i en objektfiksert virkelighetsoppfatning der den 

materielle verdenens forståtte lover og regler får dominere. 

 

2.1.3 Sammenligning 

 

2.1.3.1 Et romlig fenomen 
 

Det er et poeng for den videre diskusjon at vi undersøker sammenligning som et 

fenomen. Et viktig moment i Bergsons tenkning er at sammenligning alltid skjer i rom.9 

 

La oss tenke oss at vi holder opp to objekter ved siden av hverandre. Man kan la blikket 

vandre fra det ene objektet til det andre, og merke seg forskjeller og likheter mellom de to 

objektene. Hvis man derimot fjerner det ene objektet er man fortsatt i stand til å utføre en 

sammenligning, forutsatt at man hadde sett det første objektet før det ble tatt bort. Da er 

det en hukommelse av det første objektet som blir sammenlignet med det andre objektet 

man har framfor seg. Hvis man så fjerner dette andre objektet også, så vil man fortsatt 

kunne sammenligne dem, men da skjer sammenligningen helt og holdent som en mental 

prosess. 

 

Bergson postulerer et slags mentalt rom som vi er utstyrt med, som vi kan trekke objekter 

inn i for å sammenligne dem.10 Dette rommet er spatialt, og følger på mange måter 

reglene til den materielle verdenen. Objektene sidestilles i dette rommet, og kan så bli 

undersøkt for likheter og forskjeller. Følgelig blir sammenligning først og fremst et 

romlig fenomen. 

                                                 
9 Ibid. s. 65-66 
10 Ibid. s. 64-66 
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Umiddelbart virker dette feilaktig. Hvis man observerer noe som forandrer seg over en 

tidsperiode, så vil man jo kunne si at man sammenligner noe som skjer over tid. Hvis 

man for eksempel knytter hånden og så åpner den for å undersøke forskjellen mellom en 

knyttet og åpen hånd, vil man ikke kunne si at man har gjort en sammenligning i tid? 

 

Nei mener Bergson, fordi man har bildet av den knyttede hånden lagret i sitt mentale 

rom, og kan dermed trekke inn bildet av den åpne hånden og utføre sammenligningen 

der.11 På samme måte skjer all sammenligning ved at man tar et objekts tilstand på et 

tidspunkt, og sidestiller det med et annet objekts tilstand. 

 

Denne påstanden vil kunne virke vanskelig å forsvare når det for eksempel kommer til å 

sammenligne personer eller musikkstykker. Man vil kunne argumentere at det man 

sammenligner ikke er en ting, men mange forskjellige, komplisert sammensatte 

fenomener. Men nettopp her ligger sammenligningens problem. 

 

Hvis vi postulerer at Bergson har rett, og at man bare kan sammenligne objekter, så vil 

prosessen med å sammenligne to personer i utgangspunktet være problematisk. Hvis man 

ikke erkjenner at man sammenligner to personer med tanke på ett, spesifikt parameter 

(som for eksempel høyde, alder, hårfarge etc.), men at man ønsker å gjøre “generell” 

sammenligning av to personer, så betyr dette at man nødvendigvis må frata hver av 

personene enhver form for menneskelige egenskaper, ignorere alt som er levende og 

unikt med begge, for så å redusere dem til livløse objekter, egnet for denne 

sammenligningen. 

 

I virkeligheten velger man seg nok ut noen typiske parametere som blir representerende 

for de som skal sammenlignes, og baserer sammenligningen på disse. Et spørsmål som 

kan gjøre seg gjeldene i denne sammenhengen er på hvilket punkt man lar disse 

representerende faktorene være en tilfredsstillende beskrivelse av en person. At bevisst 

eller ubevisst lar man en rekke målbare egenskaper være likeverdige til personen selv. 

                                                 
11 Ibid. s. 93 
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Kan det være at ved utstrakt bruk av slike representasjoner, mister man etter hvert 

perspektivet på hvilke enorme reduksjoner som ligger til grunn for representeringen av et 

levende individ som objektive størrelser, slik at man ikke lengre reflekterer over at det 

strengt tatt ikke er mulig å foreta en fullstendig sammenligning av to personer, bare en 

hel rekke utvalgte, objektiviserte parametere. 

 

For to stykker musikk lærer man om forskjellige parametere ved musikken som man kan 

fokusere på, nettopp for å kunne lage sammenlignbare størrelser. Tempo, rytmikk, 

instrumentering og harmonikk er alle eksempler på slike objektiviserte størrelser som 

benyttes i sammenligning av musikk. Dermed er vi tilbake til den samme diskusjonen om 

forenkling av verdenen rundt oss. Nettopp siden sammenligning forutsetter en forenklet 

romliggjort objektivisering av det som skal sammenlignes, vil sammenligning av 

personer eller musikkstykker eller noe som helst som ikke er teoretiske størrelser, som for 

eksempel tall, alltid være problematisk. 

 

2.1.3.2 Oppsummering 
 

For å kunne sammenligne noe, må det som skal sammenlignes først reduseres til et 

objekt. Som vi har sett tidligere, innebærer en objektivisering nesten alltid også en kraftig 

redusering. 

 

For å kunne si at objekt A er identisk med objekt B, krever det at de er helt like. I naturen 

er det aldri to objekter som er helt like. Vi kan kanskje synes to legoklosser ser helt like 

ut, men i virkeligheten er det tilnærmet uendelige forskjeller i deres sammensetning. 

Dette gjelder for alle målbare aspekter av en legokloss, blant annet farge, masse og 

størrelse. 

 

Dessuten er all masse i konstant bevegelse, så legoklossenes tilstand måtte fryses ved at 

man stoppet tiden for at en virkelig sammenligning på et molekylært nivå skulle kunne 

finne sted. 
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Et slikt argument høres kanskje håpløst teoretisk ut, men ubevisst er det nettopp en slik 

prosess som finner sted hver gang man sier at en legokloss er lik en annen. Da overser 

man at legoklossen i virkeligheten også er en del av naturen, og reduserer den til et objekt 

som kun eksisterer i ens egen bevissthet. 

 

Kort oppsummert har vi nå sett på hvordan vi forenkler verdenen rundt oss ved å 

objektivisere den, å tilegne den kvantifiserbare verdier. Vi har sett at vi henter mange av 

våre grunnleggende virkelighetsoppfattelser fra våre observasjoner av den materielle 

verdenen, og at sammenligning som fenomen forutsetter på mange måter en 

objektorientering. Vi skal nå ta for oss bevegelse, og se hvordan også dette fenomenet 

tilhører den spatiale bevisstheten. 

 

2.1.4 Bevegelse 

 

2.1.4.1 Fra A til B 
 

Vår umiddelbare oppfattelse forteller oss at en bevegelse foregår i både rom og tid. 

Enhver ting som beveger seg bruker jo en viss tid på bevegelsen, og selve bevegelsen 

foregår i rom. Hvis vi beveger noe fra punkt A til punkt B kan vi, ved å vite avstanden 

som ble tilbakelagt og tiden som ble brukt på bevegelsen, regne ut farten. Fart er et mål 

som brukes nettopp for å beskrive bevegelse. For å kunne måle disse parametrene, er det 

viktig at punktene A og B er klart avgrenset. En definisjon på en bevegelse forutsetter 

dermed at man tar utgangspunkt i en gitt posisjon, og sammenligner denne posisjonen 

med en annen. 

 

Når vi nå nettopp har sett på problemet med sammenligning, er det nok mer fordelaktig 

om man kan beskrive en bevegelse uten å måtte ty til sammenligning, men saken er at 

uten et punkt A, er det vanskelig å påpeke noen forandring når man når punkt B. Et 

konkret eksempel kan være at jeg holder ut hånden min. Etter å ha registrert dens 
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posisjon, flytter jeg hånden min litt til høyre og holder den stille slik at jeg kan registrere 

dens posisjon på nytt. Jeg konkluderer med at hånden min nå har beveget seg litt til 

høyre, ca. 20 cm. Jeg kan si dette fordi jeg husker den opprinnelige posisjonen til hånda, 

og kan se for meg hvor den var før jeg beveget den. Hele mitt konsept om at en bevegelse 

har funnet sted er altså basert på hukommelsen av hånda før jeg flyttet på den, men også 

at jeg observerte selve bevegelsen. I den perioden jeg brukte på å flytte hånda mi 

observerte jeg jo at den ble flyttet, og dette er like mye med på å beskrive bevegelsen som 

erindringen av dens startpunkt. 

 

Et nærmere blikk på selve bevegelsen som noe annet enn en sammenligning av start og 

endepunkt blir også problematisk. Dette fordi man nemlig kan dele opp hele bevegelsen i 

en lang rekke start- og endepunkter. Under bevegelsen blir vi nemlig konstant foret med 

nye startpunkter, og foretar dermed en kontinuerlig sammenligning med de nye 

posisjonene som hånda inntar. Og hvis denne kontinuerlige sammenligningen er det som 

skaper bevegelsen, er da også bevegelse en spatial kreasjon som vi tillegger naturen for å 

forenkle den? 

 

Et hypotetisk spørsmål som blir aktuelt i denne sammenhengen, er om man ikke var i 

besittelse av en hukommelse, ville man være i stand til å oppleve en bevegelse? Er det 

ikke slik at for å registrere den minste lille bevegelse, så forutsetter det at man er i stand 

til å huske posisjonen til det som beveget seg, uansett hvor liten tidsskalaen mellom den 

opprinnelige og den endelige posisjonen måtte være? 

 

Hvis man ikke var i stand til å huske en bestemt posisjon, vil man heller ikke være i stand 

til å påpeke at det har foregått en forflytning. Selv under selve forflytningsfasen vil man 

ikke kunne påpeke noen bevegelse, siden enhver posisjon som hånda inntar kun vil være 

punkt B, der punkt A ikke vil kunne eksistere i mangel av en evne til å huske det. 

 

Dette må dermed nødvendigvis bety at bevegelse nettopp er et konsept på lik linje med 

objekter, som vi som mennesker bruker for å forstå og forholde oss til naturen. Vi 

registrerer forandringer fordi vi er i stand til å huske. 
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Bevegelser må nødvendigvis da også være et romlig fenomen. For å etablere et punkt A 

som vi bruker for sammenligning, krever det at vi fryser tiden og tar i betraktning de 

romlige aspektene ved vårt “tidspunkt”. 

 

2.1.4.2 Oppsummering 
 

Hvis bevegelser er en abstraksjon vi lager av virkeligheten, hva er det da egentlig som 

skjer? Noe må jo nødvendigvis foreligge i virkeligheten som gjør at vi kan skape denne 

abstraksjonen. Problemet blir at ethvert begrep man prøver å bruke for å forklare hva som 

egentlig skjer i en bevegelse, forutsetter en form for spatial hukommelse. Man kan 

påpeke at en forandring har skjedd, men problematisering av “en forandring”, viser oss at 

det forutsetter at man husker det “uforandrete”, i tillegg til at man har gjort en tydelig 

avgrensning på hva man observerer som “forandret”. 

 

At bevegelse ikke skal være relatert til tid virker fort som en selvmotsigelse når vi 

tidligere diskuterte både tid og fart som parametere for nettopp å beskrive en bevegelse. 

Forklaringen på dette er rett og slett at tiden som brukes i bevegelsesregnestykker også er 

en abstrakt, spatial størrelse, laget for lettere å kunne forholde seg til naturen. Så hvis alle 

etablerte forståelser av tid egentlig er rom, hva er da tid? 

 

2.1.5 Tid 

 

Det å kunne redegjøre for hva tid egentlig er, er ingen enkel oppgave. Som vi skal se 

senere ligger det i selve definisjonen at hvis man prøver å definere tid, så objektiviserer 

man det og fryser det fast, og dermed opphører det å være tid.  

 

I enhver teoretisk definisjon av noe, ligger det en objektivisering til grunn som 

nødvendigvis tilhører vår spatiale bevissthet. I forsøket på å definere tid vil man dermed 
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nødvendigvis gjøre det til et romlig fenomen. Alt man da kan forsøke på, er å påpeke hva 

tid ikke er, og dermed forhåpentligvis kunne komme nærmere en forståelse.  

 

2.1.5.1 Hva tid ikke er 
 

La oss først se på vår vanligste oppfatning av tid, nemlig klokketiden. Timer, minutter og 

sekunder er ekvivalent med tid for de fleste. 5 minutter er et stykke tid som har samme 

betydning over hele verden. 

 

Dette tidsbegrepet er relatert til jordens syklus rundt solen. Vi deler grovt sett ett år inn i 

365 dager, som igjen deles inn i 24 timer, der én time består av 3600 sekunder. Mer 

spesifikt har et sekund siden 1967 vært definert som: “9 192 631 770 perioder av den 

stråling som svarer til overgangen mellom de to hyperfinnivåene i grunntilstanden til 

cesium-133 atomet ved null kelvin.”12, og er følgelig en konstant størrelse. 

 

For å bestemme lengden på 5 minutter i det daglige livet bruker man en klokke, og 

sammenligner visernes posisjoner med hverandre. Når minuttviseren har flyttet seg 5 

hakk, har det gått 5 minutter. Legg merke til at det er ved sammenligning, og kun ved 

sammenligning at vi kan relatere til begrepene om minutter og sekunder. Og som vi har 

sett, er sammenligning en spatial hendelse, noe som kun kan skje i rom. Dette må 

nødvendigvis få den konsekvensen at klokketiden slett ikke er tid allikevel, men rom. Det 

faktum at vi kan forestille oss en time som “et stykke tid”, og helt enkelt kunne behandle 

denne timen som en objektiv størrelse, bare bekrefter dette. Det at vi også behandler 

klokketiden ekstremt kvantitativt, skulle også kunne være med å understreke dette. For at 

3 minutter skal kunne være mindre enn 5 minutter, er begge disse avhengig av å forstås 

som en objektiv, spatial størrelse. 

 

Utgangspunktet er at rom ikke kan brukes til å forklare tid, og siden klokketiden 

tydeligvis er definert ved rom, så kan begreper som minutter og sekunder ikke hjelpe oss 

å definere hva tid er. Sagt mer generelt kan man si at ethvert objekt forutsetter en 
                                                 
12 Aschehoug og Gyldendals, Store Norske Leksikon, Kunnskapsforlaget: Oslo, 1998. bind 12 s. 126 
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romlighet. I det noe blir objektivisert, blir det også materialisert i et rom, og dette gjelder 

både for verdenen som er tilgjengelig for oss gjennom sansene og på det mentale plan. Vi 

vil gjøre verdenen mer håndgripelig, forandre abstrakte tanker og ideer til noe som kan 

gripes og holdes fast i vårt indre rom. Dette gjelder også tiden, da vi ved å bruke våre 

klokker forsøker å fange tiden i konkrete øyeblikk, som deretter bindes sammen av vår 

forståelse av kontinuitet og utstrekning for objektet tid. Dette fortoner seg dermed som en 

lang rekke øyeblikk som er bundet sammen og følger de samme kontinuitetslovene vi har 

pålagt naturen rundt oss. 

 

Slik får vi begreper om fortid og framtid. Når tiden festes til en kontinuitet og vi ser for 

oss tiden som den klassiske linjen, kan vi avsette forskjellige tidspunkter framover og 

bakover i tid. Men både denne linjen og disse avsatte punktene er ikke tid, de er objekter 

og de representerer heller ikke tid, men fastlåste stillbilder av objektivisert virkelighet. 

Med andre ord er alle ideer om fortid og framtid heller ikke relatert til tid, men til rom. 

Her er vi ved kjernen av problemet med definisjonen av hva tid egentlig er. 

 

Ethvert forsøk på en definisjon av tid vil i utgangspunktet være mislykket, nettopp fordi 

man ved en definisjonsprosess omgjør det definerte til et objekt og dermed følger det at 

en definisjon av tid vil bare kunne beskrives i spatiale terminologier. Hvis man allikevel 

skulle forsøke, så kan man prøve å beskrive noen opplevelser som muligens i større grad 

kan tilskrives tid, og dermed gi et inntrykk av hvordan denne tiden skiller seg fra 

klokketiden. Dette vil selvfølgelig bare være et tankeeksperiment, siden både tid og rom 

omslutter oss, og følgelig er alle våre opplevelser relatert til tid. Det er allikevel mulig å 

påpeke noen av de prosessene som skjer i vår oppfatning av virkeligheten, og vise 

hvordan tiden er overordnet alle slike prosesser, som igjen kanskje kan føre til at en kan 

akseptere tidens tilstedeværelse, uten nødvendigvis å forstå den i en rasjonell vitenskaplig 

kontekst. 
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2.1.5.2 I tid finnes ingen objekter 
 

På samme måte som i bevegelsesargumentet, kan man forestille seg at en eksistens uten 

hukommelse, og uten evnen til rasjonalisering / tenkning er en eksistens som utelukkende 

“opplever” tid. Ordet “oppleve” blir problematisk i denne sammenhengen, siden det er 

forbundet med å inneha en intelligens, og dermed også evnen til spatial tenkning, men 

hvis man som et tankeeksperiment fjerner den intelligente persepsjonen fra en 

“opplevelse”, så sitter man allikevel igjen med en “væren”, en tilstedeværelse som 

nødvendigvis har måttet finne sted i tid. Et blikk rundt i naturen som omgir oss, 

presenterer oss med mange ting som nødvendigvis ikke innehar evnen til å tenke, og som 

følgelig kun vil “oppleve” verden som tid. 

 

Hvis man overførte en slik hypotetisk tilstand til sin egen person, altså en eksistens som 

utelukkende opplever tid, så vil en av konsekvensene være at ingen objekter vil være i 

stand til å eksistere. Siden enhver form for objektivisering skjer i rom, vil dermed alle 

objekter opphøre å eksistere. Det vil si at virkeligheten ikke lengre vil fortone seg som 

sammensatt av mange forskjellige gjenstander, men som en helhet, uten skiller og 

grenser. Der vi setter klare forskjeller mellom hus og bil, gulv og stol, bord og tallerken, 

vil en hypotetisk opplevelse utelukkende av tid viske ut disse forskjellene, og alt vil 

oppfattes, forutsatt at vi er i stand til å beholde en oppfatningsevne, som en helhet. 

 

Så er slike opplevelser bare helt hypotetiske eller kan vi, som skapninger utstyrt med 

evnen til å tenke, komme i nærheten av en slik oppfatning? Det er viktig å poengtere at vi 

som mennesker, uansett hva vi foretar oss, alltid befinner oss i tid. Det er dermed umulig 

å si at vi på noe tidspunkt ikke opplever tid. Det som derimot er mulig å poengtere, er at 

forståelsen for tid stort sett er basert på den rasjonelle tenkningen, og at ønsket om å 

forstå og oppleve tiden som et eget fenomen kanskje ikke er så utbredt. Så hvis man 

skulle prøve å påpeke en tilstand som muligens er mer preget av tid enn av noen andre 

faktorer, så kunne man begynne med å diskutere begrepene fortid, framtid og nåtid. 
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2.1.5.3 Fortid, framtid og nåtid 
 

“Å være tilstede i nuet, akkurat her og nå”, høres ut som en språklig klisjé, men beskriver 

faktisk en tilstand som har mye til felles med en opplevelse av tid. For å kunne befinne 

seg i nåtid, krever det nemlig at bevisstheten ikke gjør små hopp mellom en erindret 

fortid og en estimert framtid. 

 

Som et tankeeksperiment kan man forestille seg at man stirrer på et objekt, og prøver å få 

det til å bevege seg bare med “tankens kraft”. Når man for eksempel betrakter 

kaffekoppen foran seg på denne måten, så gjør bevisstheten hele tiden små sprang tilbake 

i tid for å sammenligne koppens posisjon på bordet for å se om den har forandret seg, 

men også stadige hopp inn i en forestilt framtid, der man ser for seg at koppen flytter litt 

på seg. Og dermed har man den lille dansen gående: Bevisstheten beveger seg 

kontinuerlig mellom en hukommelse av alle objektene rundt den, til en forestilling, en 

forventning, om hvordan objektene vil forandre seg. 

 

Hvis bevisstheten derimot låser seg til nåtiden, så vil enhver erindring eller prediksjon 

forsvinne, rett og slett fordi bevisstheten ikke vil få noe tilgjengelig tid til å gjøre disse 

små hoppene. Dette viser da også hvor vanskelig det faktisk er for bevisstheten å “holde 

fast” på nåtiden på denne måten. Spesielt hvis vi da også blander inn alle andre tanker 

enn akkurat de om kaffekoppen som også vil blande seg inn i et vanlig menneskesinn. 

Tanker om hva man skal ha til middag, minner fra festen i forrige uke, dagdrømmer, 

stress. Alt er med på å holde bevisstheten fokusert på enten fortid eller framtid. De små 

glimtene vi faktisk peker vår bevissthet mot nåtiden kan nesten fortone seg som intet mer 

enn litt påfyll til vår allerede overfylte lager av minner og forutanelser. 

 

Når dette er sagt, så er slettes ikke opplevelser av nåtid så uvanlig som de kan virke ut i 

fra en slik beskrivelse. Vi har alle hatt opplevelser som vi i ettertid vil beskrive som 

virkelig spesielle, der kanskje det nettopp var nåtiden som var det dominerende 

elementet. Ta for eksempel en nydelig solnedgang. I opplevelsen av den vil mange kunne 

kjenne seg igjen i klisjeer som for eksempel: “Det føltes som om tiden sto stille.” eller: 
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“Alt annet forsvant, og jeg ble fylt av en indre ro.”, og kanskje til og med: “Øyeblikket 

føltes som en evighet, og der og da ble jeg ett med naturen rundt meg”. 

 

Hvis man postulerer at i slike øyeblikk har bevisstheten kanskje roet ned den 

kontinuerlige prosessen av registrering, sammenligning, erindring og konkludering, og 

faktisk tatt seg tid til bare å observere naturen rundt seg, uten noen form for kritisk 

analyse av det sanselige materialet som blir produsert. Kanskje vil en kunne si at i et slikt 

øyeblikk så er man nærmere en opplevelse av nåtiden og dermed også tid. 

 

2.1.5.4 Tid, evighet og Zen 
 

Som vi har sett i mange av de foregående diskusjonene er uendelighet et begrep som ofte 

kommer opp. Så også med tid. Siden tiden ikke lar seg fange som et objekt i forhold til å 

påpeke en begynnelse og en slutt, er en uendelighetstanke mer nærliggende for å beskrive 

tidens proporsjoner. Nettopp uendeligheten er interessant, fordi den som fenomen finnes 

både i logikkens høysete, matematikken, men også som et fenomen av religiøs og åndelig 

karakter. 

 

Det er dermed interessant å påpeke hvordan en diskusjon rundt beskrivelsen av tid veldig 

fort kan få en religiøs karakter. Ved å forsøke å beskrive noe så grunnleggende ved vår 

eksistens som tid, vil man vanskelig kunne unngå å berøre andre domener som også 

stiller spørsmål vedrørende vår eksistens, deriblant religion. Siden tiden ikke uten 

vanskelighet underkaster seg de klare rammene som vår objektverden har, er det 

vanskelig å si noe om når tiden startet, eller om den alltid har vært tilstede. 

 

Begynnelsen på tiden vil dermed også være synonymt med begynnelsen på vårt univers 

og tilhører dermed det samme domene som religiøse skapelsesberetninger beskjeftiger 

seg med. Evigheten er i høyeste grad et tidsrelatert fenomen, og i møte med denne er det 

mange religioner som tilbyr forklaringer på spørsmål som hvordan denne evigheten 

startet. Spesielt de østlige religionene har mye til felles med Bergsons tidsbegrep. 

Buddhisme, og spesielt Zenbuddhisme kan på mange måter sies å beskrive en tilstand 
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som minner om en opplevelse av tid.13 Den store kommunikatoren av Zen til den vestlige 

verden, Dr. D. A. Suzuki sier det slik: 

 

“The question, “What is Zen?” is at once easy and difficult to answer. It is 

easy because there is nothing that is not Zen. …No words are needed to 

explain Zen, for you have it already before they are pronounced. … But 

from another point of view the very fact that it is easy to answer makes it 

extremely difficult to give a satisfactory answer to the question “What is 

Zen?” For when you already have a thing, and have it all the time, and yet 

do not know it, it is hard to convince you of the fact.”14 

 

Hvis vi bytter ut “Zen” med “tid” i det foregående sitatet, ser vi at dette også vil kunne gi 

mening, og forstås på mer eller mindre samme måte. Zenbuddhismen kan på mange 

måter sies å være mystikerne i buddhismen. Dette skal vi se nærmere på i diskusjonen av 

kirke og religion. 

 

2.1.5.5 Musikk som tidskunst 
 

Men er opplevelsen av tid noe som bare er forbeholdt Zenmunker? Man vil måtte spørre 

seg om hvor relevant en slik opplevelse er for folk flest. Kan man kunne finne noe bevis 

for en slik tilstand i den hverdagslige opplevelse? Er det noen personlige erfaringer som 

vil kunne samstemme med tidens helhetsprinspipp? 

 

Bergson bruker selv eksempelet om en musikalsk frase.15 Uten at vi reflekterer over det 

som noe rart, så har en musikalsk frase en identitet i seg selv. Nesten uavhengig av hvor 

mange toner som ble brukt for å skape den, vil en frase veldig ofte kunne fortone seg som 

en helhet. Hvis vi klippet opp hver enkelt tone i frasen, og spilte dem en og en, så vil ikke 

                                                 
13 Yamaguchi, M., The Intuition of Zen and Bergson, Herder A.E.B: Japan, 1969. s. 152 
14 Suzuki, D.T., The Awakening of Zen, C. Humphreys, ed. Prajñ� Press: Boulder, 1980. s. 33 
15 Bergson, H., Tiden og den Frie Vilje, overs: Kolstad, H., Aschehoug: Norge, 1990. s. 84 
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de separate opplevelsene av disse tonene kunne formidle det samme innholdet en frase 

kan ha, selv om det er de samme tonene. 

 

Nå vil en frase fort kunne defragmenteres til bestemte toner og rytmer i et musikalsk 

trenet sinn, og noen ganger hører vi kanskje også musikk som oppstykkede enkelttoner, 

men det ville være absurd å overse hvordan vi også kan høre intervaller, fraser, satser og 

til og med hele verk som en eneste stor helhet. Kanskje nettopp musikk er et av de 

fenomenene som de fleste kan relatere begreper som nettopp gjennomtrengelighet og 

helhet til. 

 

Alle vil være enige i at man ikke automatisk kan overføre matematiske prinsipper til 

musikken, ved å si at hvis man spiller en frase og så tar ut en tone og spiller frasen på 

nytt, at dermed forskjellen i opplevelsen av disse to frasene er nøyaktig lik opplevelsen 

av den tonen som ble tatt vekk. Og kanskje det nettopp er igjennom musikk at mange 

personer har et forhold til tid. Et stykke musikk som vi synes er kjedelig, kan fort få en 

uutholdelig varighet, som om det aldri skal ta slutt. Derimot musikk som vi virkelig liker 

kan få oss til å glemme verdenen rundt oss og alle våre problemer, og hensette oss i en 

tilstand der de objektive betraktningene rundt virkeligheten blir, om ikke fjernet, så i 

hvert fall redusert. 

 

Jeg tror også de sterkeste opplevelsene mennesker har knyttet til musikk er de gangene 

man virkelig opplever en tilstedeværelse i musikken, og at man istedenfor å la 

oppmerksomheten vandre mellom artistene, personen ved siden av deg, hva du skal gjøre 

i morgen, opplever en dyp konsentrasjon der alt som eksisterer i øyeblikket er 

toneuniverset som blir presentert for deg. 

 

I slike øyeblikk mener jeg man i større grad får en opplevelse av tiden. Ikke som en 

størrelse målbar i minutter og sekunder, men som et fundamentalt element i vår eksistens. 
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2.1.6 Oppsummering 

 
Den kvalitative virkelighetsforståelsen forstår at virkeligheten i hovedsak er av en 

kvalitativ karakter. 

 

Følgelig problematiserer en slik forståelse gyldigheten av å representere naturen ved bruk 

av kontinuiteter, eller en generell erkjennelse av begrensningene ved en objektorientert 

tenkning. 

 

Den kvalitative virkelighetsforståelsen aksepterer at virkeligheten på mange måter er 

utilgjengelig for en rasjonell tankegang, da denne nettopp baserer seg på reduksjonen av 

fenomen til objekt. 

 

En kvalitativ virkelighetsforståelse vil til sin ytterste konsekvens bety at alt er kvalitativt, 

nytt og foranderlig til enhver tid, og at man anerkjenner de uendelige dybdene som utgjør 

enhver kvalitet. 
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2.2 Den kvantitative virkelighetsforståelse 

 

Den kvantitative virkelighetsforståelsen er en motpol til den kvalitative forståelsen. I 

diskusjonen om den kvalitative forståelsen og etableringen av denne som en teorietisk 

posisjon, er det vist hvordan denne står som en kontrast til mye av den utbredte 

tenkningen i den vestlige kulturen. Mange sider ved en kvantitativ virkelighetsforståelse 

er derved allerede gjennomgått. Her skal jeg derfor bare kort oppsummere noen av 

hovedpunktene. 

 

2.2.1 Motpolen 

 

I forhold til kontinuiteter vil en kvantitativ virkelighetsforståelse se dem som naturlig 

forekommende i verden. Der den kvalitative forståelsen vil argumentere for unikheten 

ved et fenomen, vil en kvantitativ forståelse hevde at alle fenomener, enten det er 

sanseinntrykk eller egenskaper ved naturen, vil kunne graderes som størrelser i 

forskjellige skalaer. Mer lys, sterkere følelser og mindre lyd er uproblematiske begreper 

for en kvantitativ forståelse. 

 

Fellesbetegnelser er uproblematiske konstruksjoner for en kvantitativ 

virkelighetsforståelse. Ved å redusere mange tilsynelatende kompliserte og unike 

kvalitative fenomener til en enkel fellesbetegnelse, har man både muliggjort 

kommunikasjon av dette fenomenet, men også mer grunnleggende funnet og påpekt en 

orden i naturen. To trær er for eksempel udiskutabelt mer like enn et tre og et papirark. 

Dermed foreligger det, i den kvantitative forståelsen, at det fra naturen side er enkelte 

fenomener som er mer like enn andre, og slike klassifiseringer er dermed ikke 

utelukkende en abstraksjon.   

 

To ting kan ikke oppta den samme plassen i den kvantitative virkelighetsforståelsen. Ting 

kan godt blandes sammen, men vil allikevel alltid forbli en syntese av to ting, og en 
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analyse vil kunne påpeke og ekstraktere hvert av disse elementene. Enhver helhet vil 

alltid kunne deles opp i mindre objekter, så begrepet om en helhet som sådan blir dermed 

fellesbetegnende. 

 

Sammenligninger er uproblematiske og berettiget. Man vil kunne sammenligne hva som 

helst, men i hvor stor grad to ting kan sies å være like er en annen diskusjon. To trær kan 

være svært like. Et tre og et papirark er ikke spesielt like. I den kvantitative 

virkelighetsforståelsen er sammenligningen en sentral og meget godt utviklet egenskap 

ved mennesket, som gjør oss i stand til å sammenligne konkrete objekter, så vel som 

abstrakte konstruksjoner.  

 

Virkeligheten er objektbasert i en kvantitativ forståelse. Ethvert fenomen i naturen er 

sammensatt av objekter. Ved stadig kraftigere mikroskop vil man kunne oppdage stadig 

nye byggesteiner som naturen er konstruert av. Alle fenomener har en tendens til å bli 

vurdert som objekter, enten det er kunstverk, tanker eller følelser.  

 

Matematikken må kunne sies å være den mest sentrale vitenskapen i en kvantitativ 

virkelighetsforståelse. Tallet 1 representerer nettopp ett objekt, og gjør oss i stand til å 

utføre kalkulasjoner på verden rundt oss. “Hvis du har tre epler og får fire epler til, hvor 

mange epler har du da?” er representert ved “3 + 4 = X”, og en slik overføring fra epler 

til tall er på ingen måte problematisk med en kvantitativ forståelse. 

 

Videre lar matematikken oss regne på en rekke naturlige fenomener, der kanskje spesielt 

fysikken står i en særstilling. Siden vi har avdekket en rekke naturlover som følger 

matematiske prinsipper, er vi i stand til å regne ut størrelser som kraft, trykk og masse. 

Med en kvantitativ virkelighetsforståelse er slike beregninger uproblematiske, da 

virkeligheten gang på gang føyer seg etter beregningene, og dermed beviser 

beregningenes gyldighet. 

 

Dermed er det gitt at enhver form for analyse på mange måter forutsetter en viss 

kvantitativ forståelse av virkeligheten, siden man er avhengig av å kunne gjøre en rekke 
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fenomener om til objektets form for å kunne utføre matematiske utregninger og 

sammenligninger med det. Det er også da gitt at nettopp vitenskapen i stor grad kan sies å 

være avhengig av nettopp en kvantitativ virkelighetsforståelse. 

 

Tilslutt er også tiden en målbar størrelse i den kvantitative virkelighetsforståelsen. To 

timer er lengre enn én time, tiden beveger seg hele tiden framover, og det å kunne måle 

og disponere tiden er en nødvendighet for det moderne samfunnet, med definerte 

kvantiteter som arbeidstid, overtid og fritid.  

 

2.2.2 Et menneskelig særtrekk 

 

Den kvantitative virkelighetsforståelsen kan også argumenteres som en av 

forutsetningene for den utviklingen mennesket har hatt. 

 

Nettopp det å kunne objektivisere virkeligheten, og navngi de forskjellige objektene rundt 

oss har lagt grunnlaget for vår utvikling av et avansert språk, og dermed også for avansert 

kommunikasjon. 

 

Gjennom språket har vi vært i stand til å utvikle oss selv intellektuelt ved å kunne samle 

og akkumulere kunnskap både hos oss selv, men også igjennom skrivekunsten, der bøker 

etter hvert representerer et tilnærmet ubegrenset læringspotensiale.  

 

Videre skyldes store deler av vår teknologiske utvikling, nettopp at vi har vært i stand til 

å utføre beregninger og kalkulasjoner på vår objektiviserte virkelighet. Dette har lagt 

grunnlaget for vitenskapen, som igjen er opphavet til vår teknologiske revolusjon. 

 

En verdivurdering av denne teknologiske revolusjonen i lys av hvor mange av verdens 

befolkning som faktisk nyter godt av denne vil falle utenfor denne oppgavens rammer, 

men det kan være interessant å påpeke hvordan mye av det vi, i den vestlige kulturen, ser 
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på som en positiv utvikling innenfor teknologi og dermed også velstand, ikke 

nødvendigvis gagner andre land og kulturer i like stor grad. 

 

Det er allikevel ingen tvil om at den kvantitative virkelighetsforståelsen har spilt en viktig 

rolle i utviklingen av språk og kultur for menneskeheten. 

 

2.2.3 Oppsummering 

 

Den kvantitative og den kvalitative virkelighetsforståelsen er teoretiske motpoler. 

 

Enhver kvalitet ved naturen kan altså med fordel beskrives som enkelte kvantiteter, og en 

disseksjon av en kvalitet som en kvantitet er uproblematisk. 

 

Ved å omfavne bruken av forenklinger og konkretiseringer av vår virkelighet, har den 

kvantitative forståelsen tilrettelagt for en hel rekke menneskelige framskritt. 

 

Dermed skulle begrepsparet kvalitativ- og kvantitativ virkelighetsforståelse være 

noenlunde etablert, og vi kan gå videre til å se på deres forhold til kreativitet. 
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3 Kreativitet og virkelighetsforståelsene 
 

3.1 En undersøkelse av kreativitet 

 

Kreativitet er et begrep som er vanskelig å definere, men som allikevel brukes relativt 

ofte. Ord som for eksempel “nytenkende”, “smart” og “oppfinnsom” assosieres ofte med 

kreativitet, og det å være kreativ er gjerne positivt ladet. Den Store Norske Ordbok 

definerer kreativitet som: “en skapende evne el. virksomhet; idérikhet”16 

 

Derimot så hersker det en del uenighet om hvilke ideer og handlinger som fortjener 

betegnelsen kreativ. Er alle mennesker kreative, eller er kreativitet noe som er forbeholdt 

noen få utvalgte blant oss? 

 

Hvilke mekanismer som spiller inn i forhold til kreativitet er også uklart. Er kreativitet et 

talent man enten har eller ikke har? Kan man øve opp kreativitet? Kan kreativitet 

representeres som en størrelse, altså vil man kunne snakke om å være mer eller mindre 

kreativ? 

 

Siden denne oppgaven nettopp skal undersøke det vestlige samfunnets innvirkning på 

kreativitet, vil jeg prøve å etablere en definisjon av dette begrepet. 

 

Jeg vil derfor først se på en mye brukt definisjon fra det fagfeltet som kanskje i størst 

grad har studert kreativitet, nemlig psykologien. 

 

                                                 
16 Aschehoug og Gyldendals, Store Norske Ordbok, Kunnskapsforlaget: Oslo, 1991. s. 331 
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3.1.1 En psykologidefinisjon 

 

Mihaly Csikszentmihalyi er professor i psykologi ved universitetet i Chicago, og er 

anerkjent som en av de ledende ekspertene på kreativitet i verden i dag. 

 

Hans kanskje mest berømte prosjekt var forskningen han gjorde på en gruppe 

kunststudenter i Chicago tidlig på 60-tallet, hvor han først gjorde en hel del forskjellige 

tester på studentene for å kunne avdekke mulige kreative parametere, og deretter fulgte 

dem opp i en periode på 18 år.17 

 

Målet for dette forskningsmaterialet var et forsøk på å vise en sammenheng mellom 

testene han gjorde og hvordan det gikk med studentene i det profesjonelle liv. Basert på 

dette materialet introduserte Csikszentmihalyi en modell for å kunne definere kreativitet. 

 

I denne modellen er det tre bestanddeler: Person, Fagområde og Fagkollegiatet. 

Dynamikken i modellen forholder seg slik: En Person lærer seg et Fagområde, som 

oftest fra en eller flere personer som tilhører Fagkollegiatet. Gjennom en slik læreprosess 

vil Personen være i stand til å absorbere store deler av Fagområdet og dette vil da legge 

grunnlaget for at Personen vil kunne produsere en egen variasjon av dette Fagområdet.18 

 

Det blir dermed opp til Fagkollegiatet hvorvidt de vil akseptere denne variasjonen eller 

ikke. Hvis de godkjenner den som en positiv variant av det allerede etablerte 

Fagområdet, vil denne variasjonen da i effekt bli tilført som en ny bestanddel av 

Fagområdet. I effekt vokser da dette Fagområdet litt, til å nå også å inkludere den 

produserte variasjonen. Omdømmet til Personen innenfor Fagkollegiatet vil dermed som 

oftest bli bedre, da Personen nå er en anerkjent bidragsyter til det aktuelle Fagområdet.19 

 

                                                 
17 Feldman, D. H. & Csikszentmihalyi, M. & Gardner, H., Changing the world: A framework for the Study 
of Creativity. Praeger: London, 1994. s. 136 
18 Ibid. s. 145-155 
19 Ibid. s. 145-155 
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Blir derimot variasjonen avvist av Fagkollegiatet, vil ikke denne få noen effekt over det 

etablerte Fagområdet. Omdømmet til Personen innenfor Fagkollegiatet trenger ikke bli 

forandret av dette, men kan ha en negativ effekt ved at Personen blir kritisert for blant 

annet sin manglende kunnskap om Fagområdet og dens kanon. I verste fall vil Personen 

bli uglesett av hele Fagkollegiatet, og kanskje tvinges til å forlate det Fagområdet han 

eller hun tilhørte.20 

 

Csikszentmihalyis definisjon på kreativitet blir dermed en slik variasjon gjort av en 

Person i et Fagområde, som blir akseptert av Fagkollegiatet og føyd inn som en del av 

Fagområdet. 21 

 

Dermed ser vi at Csikszentmihalyi definerer kreativitet som en skjellsettende, historisk 

viktig hendelse. For at noe skal være kreativt under Csikszentmihalyis definisjon, må det 

bli akseptert av en hel rekke mennesker som nyskapende. Det betyr med andre ord at 

kreativitet er noe som bare få, utvalgte mennesker er i besittelse av, og ikke minst at det 

er betinget den sosial faktoren som aksepten representerer. Dette betyr i effekt at noe en 

person har skapt, på et tidspunkt kan bli akseptert som kreativt, men hvis Fagkollegiatet 

forandrer seg over tid, kan også deres aksept, og dermed også skapelsens status som 

kreativ, forsvinne. 

 

Margaret Boden påpeker at det er en forskjell mellom det hun kaller “P- (personlig) 

kreativitet” og “H- (historisk) kreativitet”.22 Personlig kreativitet i denne sammenhengen 

blir dermed en skapende aktivitet som ikke nødvendigvis blir anerkjent som kreativ av 

andre enn deg selv. Hvis du får en ny idé om hvordan å kutte opp en løk, kan man godt 

kalle dette en P-kreativ handling, men sjansen er at noen har gjort det før deg, og det er 

heller tvilsomt at du vil bli verdensberømt for denne ideen. Altså kvalifiserer den ikke 

som en H-kreativ handling. Dermed blir det også klart at Csikszentmihalyi utelukkende 

beskriver H-kreativitet i sin modell. 

 

                                                 
20 Ibid. s. 145-155 
21 Ibid. s. 145-155 
22 Boden, M. A., The Creative Mind: Myths and Mechanisms. Routledge: London, 2004. s. 2 
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3.1.2 En mer liberal definisjon 

 

For denne oppgaven er det dermed hovedsakelig den personlige (P) kreativiteten jeg 

ønsker å undersøke. Mitt utgangspunkt er at alle mennesker er kreative, og at kreativitet 

er en egenskap vi har i kraft av å være mennesker. 

 

Når jeg derimot ønsker å påvise en negativ innvirkning på kreativitet i det vestlige 

samfunnet, er kreativitet i denne sammenhengen også forbundet med ens faktiske ønske 

og vilje til å skape. 

 

Vi har alle et potensial til å være kreative i forhold til hvordan jeg ønsker å definere 

kreativitet, men langt i fra alle ønsker å aktivt bedrive skapende virksomhet. Dermed blir 

også bevisstgjøringen av ens kreative evner sentral. 

 

Det er med andre ord en forskjell på å benytte kreativiteten til de daglige gjøremål, og 

være klar over at det man gjør er kreativt. Dermed blir det viktig for den definisjonen av 

kreativitet jeg ønsker å benytte, at det ligger en bevisstgjøring til grunn for ens skapende 

handlinger. 

 

Når jeg videre skal påpeke de forskjellige effektene de to virkelighetsforståelsene kan ha 

på kreativitet, er dette da i forhold til en definisjon av kreativitet som nettopp en 

bevisstgjort skapende kraft, men også som en fellesbetegnelse på hele den skapende 

prosessen. Jeg vil i hovedsak ta for meg de aspektene av hver virkelighetsforståelse som 

således kan påvirke kreativitet positivt. En positiv påvirkning i denne sammenhengen blir 

dermed definert som forskjellige faktorer som kan virke forsterkende på en skapende 

prosess. 

 

Noen av de aspektene ved hvordan virkelighetsforståelsene virker inn på kreativitet får 

også form som noe mer enn bare positive faktorer – de er også til dels fundamenter for at 

en kreativ prosess kan finne sted. Dermed blir det også klart at en gjennomgang av disse 

fundamentale aspektene også vil kunne være med på å videre utvikle en forståelse av 
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kreativitet. I tillegg vil dette ytterligere understreke viktigheten av en balanse, da en 

ubalanse vil kunne gjøre at man kan mister noen av disse fundamentalt viktige aspektene. 

 

3.1.3 Negative innvirkninger 

 
Jeg er i utgangspunktet skeptisk til å gå inn på de negative aspektene ved 

virkelighetsforståelsenes innvirkning på kreativitet, men påpeker heller at noen positive 

faktorer kan få et negativt tilsnitt i overdreven mengde. Denne skepsisen er hovedsaklig 

basert på at det som kan virke som en negativ innvirkning for noen, kan være en positiv 

innvirkning for andre. Det er dermed vanskelig å skulle trekke opp klare skiller mellom 

negativt og positivt i denne sammenhengen. Derfor har jeg valgt å hovedsaklig behandle 

forskjellige aspekter ved de to virkelighetsforståelsene som jeg mener kan ha en positiv 

effekt, og diskutere disse. 

 

Det kan derimot være negative aspekter som ikke virker på kreativiteten i seg selv, men 

som virker før kreativiteten har fått en sjanse. Negative innvirkninger på kreativitet i så 

måte vil både kunne være at man for eksempel strever i forhold til å bruke kreativiteten 

sin, men også at man ikke ønsker å benytte seg av det kreative ved ens natur. 

 

Man kan argumentere for at Csikszentmihalyis definisjon er med på å gjøre kreativitet til 

noe eksklusivt og sjeldent. Noe som er uoppnåelig for den “vanlige mann i gata”. Ved å 

gjøre kreativitet til noe eksklusivt, vil det også foregå en stigmatisering av hele begrepet, 

og denne kan igjen virke negativt for ønsket om å være kreativ. 

 

En hel rekke negative myter kan oppstå rundt historisk kreative personer som for 

eksempel at de var “gale, usosiale genier”, som i effekt kan gjøre at mange personer ikke 

har noe ønske om å være kreative i det hele tatt. 
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Dermed vil jeg også kunne påpeke enkelte kreativt negative sider i løpet av oppgaven, 

som dermed er relatert til en likegyldighet eller en motvilje til det å i det hele tatt prøve å 

være kreativ. 

 

3.2 Kreativitet og den kvalitative virkelighetsforståelsen 

 

3.2.1 I tid er allting nytt 

 

Hvis man forholder seg til Bergsons tidsbegrep, så er det gitt at et hvert øyeblikk er helt 

unikt, og at dermed alle handlinger som blir utført må være nye både i et personlig, men 

også i et universelt perspektiv. Med andre ord er enhver handling man foretar seg, første 

gang noen har gjort akkurat den handlingen. 

 

Umiddelbart virker denne påstanden absurd, siden man selv ofte tenker på enkle 

handlinger som å reise seg opp, eller å gå på butikken som noe man har gjort mange 

ganger før. Allikevel, som vi har sett tidligere, er hver eneste handling forskjellig, både i 

kraft av at alle bestanddeler i en handling er i en konstant forandring, at forholdene 

mellom bestanddelene er forskjellige fra gang til gang, og at tidsperspektivet gjør at tiden 

som bestanddelene i handlingen trenger for å bli utført er unik i hvert eneste øyeblikk. 

 

Som et eksempel kan vi se på den enkle handlingen det er å reise seg opp fra en stol. Selv 

om dette selvfølgelig er noe vi har gjort mange ganger før, så er allikevel hver eneste 

gang litt forskjellig. Vår plassering i forhold til stolen vil aldri kunne bli helt den samme 

på noe tidspunkt, stolen selv forandrer seg hele tiden, om bare på et mikroskopisk nivå, 

og dette gjelder jo selvfølgelig også for oss selv som en levende organisme. I tillegg har 

vi også faktoren med at tiden aldri lar seg fryse fast, slik at hver gang vi faktisk bruker tid 

til å reise oss opp fra en stol, så er den biten av tid vi benyttet til dette helt unik, og vil 

aldri kunne gjenskapes. Tilslutt vil man kunne trekke inn konteksten for hvorfor man i 

det hele tatt reiste seg. Denne vil også alltid være litt forskjellig fra gang til gang. 
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Øyeblikket er i besittelse av uendelige variasjonsmuligheter, så hver gang vi foretar oss 

noe, velger vi, bevisst eller ubevisst, kombinasjoner som aldri har blitt valgt før. Dette er 

en sannhet som er uomtvistelig, og den eneste grunnen til at et slikt perspektiv kan virke 

usaklig, er fordi man ønsker å forenkle enhver situasjon til noe gjenkjennbart, og at i 

mange tilfeller kan de unike faktorene være av en så liten art at det ikke har noen praktisk 

betydning å vurdere dem. 

 

Men allikevel er det altså slik at alt man gjør til enhver tid aldri har blitt gjort før, og aldri 

vil bli gjort igjen. En slik tanke kan fort utfordre en definisjon på kreativitet. Hvis 

absolutt alt man gjør til enhver tid aldri har blitt gjort før, er man ikke da også kreative 

hele tiden? 

 

På samme måte som at det kanskje ikke er hensiktsmessig å snakke om unike måter å 

reise seg opp fra en stol, så vil en så omfattende definisjon av kreativitet gjøre selve 

begrepet lite hensiktsmessig. Allikevel ligger det noe i dette som kan være til inspirasjon 

og hjelp for alle som driver med kreativ utfoldelse. 

 

Det å kunne ha en forståelse av at på det aller mest grunnleggende nivået er alt vi gjør 

unikt og nytt, mener jeg vil kunne virke både inspirerende og forløsende på en kreativ 

prosess. Hvis man for eksempel lar seg frustrere over hvordan alt en gjør mangler 

originalitet, eller at man rett og slett skremmes bort fra skapende aktiviteter med 

begrunnelser som at en ikke er kreativ, kan et slikt perspektiv kanskje hjelpe til og tilføre 

litt selvtillit. 

 

Videre kan troen på øyeblikkets uendelige muligheter kanskje gjøre at man selv tør å 

hengi seg mer til nuet, og kanskje nettopp i musikk, som først og fremst er en tidskunst, 

kan dette bli en meget viktig egenskap. 

 

I forhold til improvisasjon er også øyeblikket fascinerende. Den kjente musikeren og 

improvisatoren Bobby McFerrin har sagt at: 
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“... when you are able to make that leap from one note to the next without 

thinking or preparing for it, then you are improvising.”23 

 

Og når man verken tenker eller forbereder seg på hva man skal gjøre, er det nettopp de 

uendelige mulighetene i øyeblikket man underkaster seg. En motsatt holdning, at man 

ønsker å kontrollere øyeblikket i størst mulig grad, kan få direkte negative konsekvenser, 

som Stephen Nachmanovitch beskriver det: 

 

“If I think of the violin as an object to be controlled, if I think of the piano, 

the pen, the paintbrush, the computer, or my body as objects to be 

controlled by a subject, an I, then by definition they are outside me. My 

limited and self-limiting I is, of its nature, tied up in knots. Unless I 

surrender my identity, the instrument’s identity, and the illusion of control, 

I can never become one with my own process, and the blocks will remain. 

Without surrender and trust – nothing.”24 

 

Med andre ord vil de refleksjonene man kan gjøre seg rundt tiden som et fenomen i den 

kvalitative virkelighetsforståelsen være både inspirerende og kanskje også forløsende i 

forhold til en kreativ prosess. Ved å ikke tro på øyeblikkets uendelige muligheter, og 

konstant forlange å være i en kontrollerende posisjon ovenfor den skapende prosessen, er 

det mulig at man også ignorerer øyeblikkets skapende potensial. 

 

3.2.2 Den uendelige naturen som inspirasjon 

 

Som vi har sett tidligere, er det enkelt å overse de uendelige proporsjonene i naturen ved 

hjelp av ens egne begrepsapparater. Når både språket og vår måte å tenke på vil 

                                                 
23 Milkowski, Bill. Swing, Soul, Sincerity – A Bobby McFerrin Workshop, Downbeat. 
24 Nachmanovitch, S., Free Play. Improvisation in Life and Art, Tarcher / Putnam: New York, 1990. s. 144 
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konkretisere enhver manifestasjon av virkeligheten til simple ord eller objekt, kan det fort 

skje at vi også slutter å “se etter” i det mangfoldet som omgir oss. 

 

Hvis vi virkelig lærte oss å sanse verden uten å forenkle og filtrere den i så stor grad, ville 

vi nødvendigvis oppdage de uendelige variasjonene den tilbyr, både i tid og rom. 

Nysgjerrighet og undring er stikkord her, som forteller at man ønsker å grave dypere, 

lære og se mer en det man allerede gjør. Og med en uendelighet av inntrykk til 

disposisjon vil man kunne oppleve at sjansen for å finne inspirasjon øker betraktelig. 

  

Det er viktig å poengtere at ethvert kreativt utrykk oppstår i en sammenheng med 

omgivelsene sine. Ingenting kan skapes ut i fra et vakuum, og bortimot enhver idé vil 

kunne spore sitt opphav i en annen idé, opplevelse eller lignende. Nachmanovitch sier at 

det nettopp er omgivelsene i blandingen med vår egen person som er opphavet til alle 

våre ideer: 

 

“When the child completes the gestalt of the wood grain, there is an 

encounter between the patterns given by the seemingly random swirls of 

wood grain residing outside the child and the patterns given by the child’s 

inner nature. The wood grain (or tree, or rock or cloud) educes, or draws 

out of the child, something related to what the child knows, but that is also 

more or different than what the child knows because the child is both 

assimilating the outside pattern to her desires and accommodating herself 

to the outside pattern.”25 

 

Med andre ord sier Nachmanovitch at det er vår egen person og naturen rundt oss som i 

en kontinuerlig utvekslende prosess gjør oss i stand til å se nye muligheter. Det er lett å 

forestille seg at en slik prosess vil bli mer effektiv hvis mengden av natur en absorberer 

ikke er forkortet eller forenklet. 

 

                                                 
25 Ibid. s. 85 – inspirert av Jean Piaget.  



 48 

Hvis vi ble oss mer bevisste de mekanismene som automatisk omdanner naturen rundt 

oss til enkle objekter, så ville vi kanskje også kunne være i stand til å sanse mer av den 

uendeligheten naturen har å tilby. Og i det øyeblikket vi omgir oss med en potensielt 

endeløs inspirasjonskilde er det heller ingen begrensninger for hva vi er i stand til å 

skape. 

 

Dermed ser vi at den kvalitative virkelighetsforståelsen kan åpne opp våre sanser for en 

mye større og mer innholdsrik verden enn vi kanskje var klar over. Som en konsekvens 

av en overvekt av den kvantitative forståelsen, vil man effektivt kunne filtrere bort en hel 

rekke sanseinntrykk med argumentet at man har sett og hørt det før: “Har du sett én 

soloppgang, har du sett dem alle”. 

 

Ved en erkjennelse av en uendelig natur, kan man også sette spørsmålstegn ved hvorvidt 

dette vil kunne gjøre det vanskeligere å rettferdiggjøre mange av de brutale handlingene 

menneskeheten til stadighet gjør seg skyldig i ovenfor sine omgivelser. 

 

3.2.3 Kritikk og kreativitet 

 

Redselen for å få negativ kritikk er en faktor som er tilstede hos de fleste mennesker. I 

undersøkelser som er gjort om hva folk er mest redd for, er det å snakke i forsamlinger 

ofte representert. Dette kommer vel først og fremst av at man er redd for å dumme seg ut, 

og for at andre skal synes negativt om ens egen person. Ved å snakke i forsamlinger 

stiller man seg vid åpen for kritikk blant alle tilhørere, og denne følelsen av å være blottet 

og sårbar er altså meget sterkt gjeldene for veldig mange mennesker. 

 

Negativ kritikk kan ha en knusende effekt både på etablerte kunstnere så vel som 

amatører. I slik kritikk blir vi typisk sammenlignet med noen som gjør det samme som 

oss, bare at alternativet, ifølge kritikken, er mye bedre. Ved hjelp av sine referanser og 

preferanser bedømmer da kritikeren oss eller vår produksjon i forhold til disse, en 
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sammenligning man ofte er dømt til å tape, med tanke på at slike referanser vil være av 

en idealisert art for kritikeren selv. 

 

For en pianist som spiller Beethoven, eksisterer det et nesten ufattelig stort 

sammenligningsgrunnlag, med århundrer av vedtatte sannheter vedrørende tolkningen. 

En kritiker vil dermed ha et nesten ubegrenset arsenal av alternative tolkninger han vil 

bevisst eller ubevisst bruke som utgangspunkt for sin kritikk. Han kan da påpeke feil og 

mangler i forhold til de tidligere versjoner, og i og med at disse tidligere versjonene 

sannsynligvis også tilhører kritikerens favoritter, vil det bli ekstra vanskelig for en pianist 

å kunne overbevise med sin egen versjon, siden favoritter har en tendens til å anta 

kvaliteter som kanskje ikke nødvendigvis er saklig begrunnet. 

 

Disse mekanismene gjenkjenner vi fra Csikszentmihalyis teorier, der pianisten er 

Personen, Fagfeltet er Beethovens pianomusikk, og Fagkollegiatet er representert ved 

kritikeren. Pianistens tolkning blir dermed grundig avvist av kritikeren som en verdig 

tolkning av Beethoven. 

 

I den kvalitative virkelighetsforståelsen er derimot grunnpillaren til kritikk, 

sammenligningen, en umulighet. Som vi har sett tidligere så forutsetter sammenligning at 

man reduserer en opplevelse av virkeligheten ned til noen forenklede størrelser som lar 

seg sammenligne. I forhold til det tidligere eksempelet om sammenligning av trær kan 

man for eksempel redusere treet til en metrisk høyde og sammenligne denne. Det som er 

viktig å poengtere er at man da ikke lengre sammenligner trær, men metrisk høyde. På 

samme måte vil en kritiker redusere en framføring til noen sammenlignbare størrelser for 

å kunne framsi sin kritikk, men ikke være i stand til å foreta en sammenligning av selve 

framførelsen. 

 

Hvorvidt kritikk er et positivt eller negativt fenomen er ikke interessant for denne 

diskusjonen. Det jeg vil påpeke er at enhver form for kritikk alltid vil måtte foreta en 

sammenligning av fenomenet som kritiseres, men gjennom sammenligningens 

objektivisering kan det ikke lengre sies å være selve fenomenet, men en representasjon av 
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det, man sammenligner. Og dermed blir det et spørsmål om hvilke deler av fenomenet en 

slik representasjon velger å fokusere på. De personlige referansene til kritikeren blir 

trukket inn i forhold til hvilke parametere han eller hun bevisst eller ubevisst ønsker å 

basere en slik representasjon på. 

 

Det positive jeg mener den kvalitative virkelighetsforståelsen kan bringe inn her er at 

man kan innse at bedømmelse og vurdering av verdien til et fenomen alltid vil være en 

prosess preget av subjektivitet og reduksjon. Enhver handling man utfører, ethvert 

fenomen man skaper gjennom sin eksistens som menneske, er like unikt og uendelig 

detaljrikt som noen annet. Hver gang du trykker ned en tangent på et piano så klinger det 

en tone som aldri før har klinget i universets historie, og denne tonen er et resultat av de 

uendelig mange faktorene som førte deg og pianoet sammen i det øyeblikket. Et slikt 

verdenssyn kan kanskje hjelpe til med å sette en knusende kritikk i et litt større 

perspektiv, og dermed ikke la slik kritikk få innta en så dominerende rolle som jeg tror 

den kan ha for mange. 

 

En overvekt av en kvantitativ forståelse vil ikke være heldig her. Ved en slik forståelse vil 

man i større grad akseptere kritikerens sammenligning som basert på absolutte, 

representative størrelser, uavhengig av hvorvidt man er enig i kritikken eller ikke. 

Balanse er også ønskelig her, da man verken totalt overser enhver kritikk som en 

subjektiv ytring, eller nødvendigvis aksepterer det som en objektiv sannhet. 

 

3.2.4 Et “forsvinnende” argument 

 

Det finnes mange eksempler på opplevelser av tid. Når vi gjør noe som vi virkelig er 

opptatt av, hender det at vi opplever å synke ned i en dyp konsentrasjon der alle andre 

ting enn det vi holder på med opphører å eksistere for oss, og vi, vårt selv, “forsvinner”. 

Nachmanovitch har sagt det slik: 
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 “…to disappear…is a common experience. The elementary case, for most 

people, is when our eye or ear is “caught” by something; a tree, a rock, a 

cloud, a beautiful person, a baby’s gurgling, spatters of sunlight reflected 

off some wet mud in the forest, the sound of a guitar wafting unexpectedly 

out of a window. Mind and sense are arrested for a moment, fully in the 

experience. Nothing else exists.”26 

 

En slik opplevelse vil først i etterkant kunne analyseres som et forløp. Når den skjer er 

den nettopp én opplevelse, og alle ens sanser så vel som ens tanker bidrar til denne 

helheten. I etterkant vil vårt sinn kunne dissekere denne hendelsen som et 

hendelsesforløp, men dette vil bare kunne bli bleke bruddstykker av selve opplevelsen. 

Dette er godt illustrert ved at ethvert forsøk på å beskrive en slik opplevelse til andre, vil 

som oftest ende i en konklusjon om at: “du måtte ha vært der”. 

 

Dette igjen har mye til felles med opplevelsen av tid i den kvalitative 

virkelighetsforståelsen. Hvis det er slik at en opplevelse av tid på denne måten er 

forbundet med positive erfaringer, vil man kunne argumentere for at selv om slike 

hendelser sannsynligvis inntreffer stadig vekk uavhengig av hvilket virkelighetssyn man 

har, så vil en større aksept for den kvalitative forståelsen kanskje gjøre at man mer bevisst 

søker og ønsker opplevelser av en slik art, og jeg vil mene at dette nødvendigvis også vil 

kunne bidra til en hyppigere frekvens av nettopp slike opplevelser. 

 

Da disse hendelsene ikke nødvendigvis er direkte relatert til kreativitet, vil jeg derimot 

påpeke det motsatte: at deler av den kreative prosessen nesten alltid er relatert til slike 

“forsvinnende” opplevelser. I tillegg vil jeg påstå at slike opplevelser ofte kan være 

inspirerende nettopp i forhold til en skapende prosess, der vi i øyeblikket opplever en 

helhet som er større enn hva våre objektiviserte beskrivelser av sanseinntrykkene kan 

forklare, men som like fullt kan gi næring til en skapende prosess. Kanskje nettopp fordi 

en slik opplevelse er av samme objektivt utilgjengelige art som kreativiteten selv. 

 

                                                 
26 Nachmanovitch, S., Free Play. Improvisation in Life and Art, Tarcher / Putnam: New York, 1990. s. 51 
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Så i tillegg til å argumentere for at den kvalitative virkelighetsforståelsen i så måte kan 

bidra til å gjøre deg en lykkeligere person, er det interessant å påpeke hvordan slike 

“forsvinnende” øyeblikk kanskje representerer de gangene vi er på vårt mest kreative. 

 

En aktivitet man kan si er typisk for en opplevelse av å være totalt absorbert av 

øyeblikket, er leken. Barnets lek er da også trukket frem av mange som en meget kreativ 

og utviklende aktivitet. J. Huizinga mener blant annet at noe av grunnlaget for vår 

sivilisasjon ligger i leken: 

 

“Now in myth and ritual the great instinctive forces of civilized life have 

their origin: law and order, commerce and profit, craft and art, poetry, 

wisdom and science. All are rooted in the primaeval soil of play.”27 

 

At nettopp leken faller inn under domenet til den kvalitative virkelighetsforståelsen 

påpeker også Bjørkvold: 

 

“Det er livsviktig for mennesket å bevare en autentisk kontakt mellom indre 

og ytre virkelighet, i en hårfin balanse mellom subjektiv fantasi og mer 

objektiv rasjonalitet. For rasjonalitetens sensurerende motstand kan 

myknes gjennom lek, i en prosess der mennesket snarere skaper enn 

fortrenger.”28 

 

Her vi kan trekke klare paralleller mellom det Bjørkvold kaller objektiv rasjonalitet og 

den kvantitative virkelighetsoppfatningen. 

 

Ved å henstille seg til en opplevelse av tid, som for eksempel gjennom leken, vil man 

kunne starte eller bidra til en kreativ prosess. En overvekt av en kvantitativ 

virkelighetsforståelse vil kunne sensurere og forhindre slike opplevelser, kanskje nettopp 

                                                 
27 Huizinga, J., Homo Ludens. A study of the play element in culture, The Beacon Press: Boston, 1950. s. 5 
28 Bjørkvold, J-R., Det Musiske Menneske, Freidig: Oslo, 1990. s 56 
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fordi den skapende kraften som ligger i for eksempel leken, ikke nødvendigvis er 

tilgjengelig for en rasjonell disseksjon. 

 

Allikevel er det mange aspekter ved vår tilværelse som nettopp er rasjonell, og en 

overvekt av en kvalitativ forståelse er, som vi skal se, kanskje heller ikke ønskelig. 
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3.3 Kreativitet og den kvantitative virkelighetsforståelsen 

 

3.3.1 Kultur og kvantitet 

 

Som et menneske er det vanskelig å leve en tilfredsstillende tilværelse uten noen som 

helst form for kontakt med andre mennesker. Eremitter er i mindretall, og selv personer 

som senere i livet bestemmer seg for å leve helt isolert, har hatt en oppvekst sammen med 

andre mennesker. Poenget mitt er at mennesket, som mange andre dyr, i stor grad er 

avhengig av andre artsfrender rundt seg. Som spedbarn er vi helt avhengige av våre 

foreldre for mat og beskyttelse, og hvis vi skal kunne passe inn i et samfunn er det også 

essensielt av vi lærer oss kulturelle faktorer som språk og sosiale koder. 

 

Så selv om det kan finnes enkelte unntak, er de sosiale og kulturelle aspektene ved vår 

tilværelse nesten like viktige som en tilfredsstillelse av mer primale behov, som for 

eksempel mat. Biologiske faktorer som reproduksjon og valg av make, er også sterkt 

påvirket av slike kulturelle og sosiale aspekter. 

 

Ved å utvikle et språk, er man i stand til å kunne kommunisere meningsfylt sammen, noe 

som igjen danner et grunnlag for de kulturelle konstruksjoner som samfunnet vårt er 

bygget på.  

 

Kultur i denne sammenhengen kan defineres nettopp som avgrensninger av virkeligheten 

vi omgir oss med. Gjennom språket navngir vi objekter og hendelser, og setter opp skiller 

og rammer for hva som er hva. “Å synge falskt” er således en kulturell konstruksjon som 

veldig mange vil kunne forholde seg til, og selv om en vitenskapelig utgreiing av 

fenomenet ikke nødvendigvis er uproblematisk (hvilke toner danner 

sammenligningsgrunnlaget for de “falske”, og hvilken prekognitiv inndeling av oktaven 

blir så disse “falske” frekvensene sammenlignet med), er likefullt dette et fenomen som 

mange vil oppfatte nettopp som at det “synges falskt”. Dermed ser vi at de kulturelle 
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konstruksjonene også kan innbefatte meget komplekse sider ved vår virkelighet, slik at vi 

er i stand til, med letthet, å forholde oss til disse. 

 

Og i disse avgrensningene av virkeligheten rundt oss er det nettopp den kvantitative 

virkelighetsforståelsen som spiller inn. Enhver kulturell konstruksjon er således en 

kvantitativ størrelse, selv om det fenomenet konstruksjonen er satt til å representere er av 

en kvalitativ art. Dermed blir mennesket i stand til å snakke om og diskutere fenomener 

av høyst abstrakt karakter, siden den representerte meningen bak disse konstruksjonene er 

forstått mer eller mindre likt innenfor de samme kulturene.  

 

Det ligger utenfor denne oppgavens rammer å gå inn på en større semiotisk diskusjon 

rundt kulturbegrepet, men det er viktig for den videre diskurs å påpeke kulturens 

fundamentale viktighet for menneskeheten.  

 

Og nettopp fordi kulturen har en så viktig plass i våre liv, må vi nødvendigvis forholde 

oss til den, også i vår skapende virksomhet.  

 

Begreper som stil, sjanger, epoke osv., er alle kulturelle konstruksjoner som ønsker å 

samle og gjøre forståelig de store mengdene med kreative skaperverk som foreligger. Når 

noen av disse konstruksjonene er så dypt etablert i vår samfunn som de faktisk er, blir det 

naivt å kunne tro at man selv kan være upåvirket og uavhengig av disse.  

 

Selv om den kvalitative virkelighetsforståelsen forteller oss at naturen er uendelig og at vi 

alle alltid er kreative, er det noe med de faktiske realiteter vi daglig møter som menneske 

som ikke automatisk aksepterer dette, og da tenker jeg kanskje spesielt på ens egne 

forutsetninger.  

 

For selv om det høres ut som en klisjé, er man, bevisst eller ubevisst, et produkt av den 

kulturen man har vokst opp i. Man har blitt eksponert for en hel rekke inntrykk som 

gjerne har hatt tilhørighet innenfor visse sjangere. Og selv om man kanskje ikke ender 

opp med å lage noe som nødvendigvis tilhører en sjanger man har blitt eksponert mye for, 
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tror jeg det er uklokt å overse en slik påvirkning. Spesielt siden en forståelse av ens egne 

“røtter” vil kunne hjelpe en selv til å forstå de valgene man gjør senere i livet, både 

generelt og i forhold til en kreativ prosess.  

 

3.3.2 Kommunikasjon 

 

Kreativ utfoldelse skjer ofte i en kollaborativ sammenheng. Enten man driver med film, 

teater, musikk eller dans så er det flere individer som ønsker å skape noe sammen. 

Dermed blir samarbeid og kommunikasjon viktige elementer for en fruktbar prosess.  

 

Som vi har vært inne på, innebærer dette at man er i stand til å kunne kommunisere sine 

ideer, og til å la andres ideer få muligheten til å påvirke ens egne. Den kreative prosessen 

blir da avhengig av å kunne konkretiseres, om ikke på et banalt objektivt nivå, så i hvert 

fall på et språklig nivå, der igjen en overføring av mening blir sentral. En person som kun 

var i besittelse av en kvalitativ virkelighetsforståelse vil vanskelig kunne konkretisere 

sine ideer til et kommuniserbart nivå.  

 

Dermed blir en kvantitativ forståelse sentral i å kunne formidle og konkretisere. Den 

kvantitative virkelighetsforståelsens begrensende karakter, virker i så måte positivt for 

nettopp å redusere en uendelig virkelighet ned til konkrete begreper man så kan 

kommunisere med.  

 

Der kritikkens rolle i den kvalitative virkelighetsforståelsen er subjektiv og reduserende, 

er allikevel tilbakemeldingen en faktor som er sentral for de fleste mennesker. Uten å gå 

inn på en diskusjon om de psykologiske aspektene ved ris og ros, vet vi at ros som en 

belønning og anerkjennelse, kan ha en positiv effekt på et individ. Som en del av et 

samfunn ønsker man noen ganger en form for anerkjennelse for sine handlinger, og så 

også i forhold til ens skapende aktiviteter.  
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Vi ser altså at den kvantitative virkelighetsforståelsen legger grunnlaget for menneskelig 

kommunikasjon, og siden dette nødvendigvis er et sentralt aspekt av kreativitet, må også 

en slik kvantitativ forståelse være sentral. 

 

3.3.3 Sjanger og håndverk 

 

Hvis man postulerer at ros nettopp er en forsterkende faktor for ens egen selvtillit og 

ønske om å bedrive kreativ virksomhet, må man også forholde seg til hvordan ros kan 

frambringes. En mulig modell for dette er nettopp Csikszentmihalyis kreativitetsmodell. 

Som person kreves det da at man frambringer noe innenfor en sjanger (Fagområdet) som 

andre tilhengere (Fagkollegiatet) av denne sjangeren applauderer. Poenget her blir at 

tilhørigheten til en sjanger er sentral for at det skal kunne eksistere et 

sammenligningsgrunnlag å basere rosen på. 

 

For å kunne lære seg en sjanger er det en hel rekke bestemte tekniske aspekter som må 

mestres. Nettopp de inndelingene som er gjort for å definere en sjanger er i høyeste grad 

konkrete, og bevisstheten om dem deles til en viss grad av alle med interesse for 

sjangeren.  

 

Dermed forutsettes det for alle som ønsker å operere innenfor en sjanger, en viss mengde 

kunnskap som må erverves gjennom læring. En kunnskap som heller tvilsomt vil kunne 

komme automatisk gjennom en kvalitativ virkelighetsforståelse, men gjennom studier og 

hardt arbeid.  

 

Selv om en selv kanskje ikke mener for sitt skaperverk å ha en sjangertilhørighet, så vil 

det sannsynligvis allikevel inneholde en rekke av de sjangerelementene man selv har 

vært, eller er, opptatt av eller eksponert for, og dermed også gjenkjennes av de som 

representerer Fagkollegiatet for disse sjangrene.  
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Med så mange forskjellige sjangere og stilarter i verden i dag, er det tilnærmet umulig å 

kunne skape noe som noen ikke vil kunne relatere til noe annet. Hvis man for eksempel 

forsøker å skrive en liten melodi, er det sannsynlig at noen, før eller senere, vil 

kommentere at den ligner på, eller minner dem om noe. 

 

En annen kvantitativ størrelse er den tekniske mestringen av det verktøy man måtte ønske 

å bruke i den kreative prosessen. For en musiker er mestringen av ens instruments 

tekniske aspekter en forutsetning for å kunne spille. Graden av en slik mestring vil, i 

hvert fall på de lavere nivå, være målbar. Aspekter som tempo, rekkevidde og dynamikk 

er alle konkrete, målbare parametere for et musikkinstrument, og enkelte musikkstykker 

krever mye av sin utøvers tekniske forråd.  

 

Håndverk er en mulig fellesbetegnelse på slike praktiske elementer rundt en skapende 

prosess. De fleste sjangere har et assosiert håndverk som nesten utelukkende krever en 

viss mengde læring for å kunne beherskes.  

 

Graden av mestring utover de mest grunnleggende, målbare punktene, er et domene som 

fort beveger seg over i den kvalitative forståelsen. Det er med andre ord uendelige 

variasjonsmuligheter på hvordan man til syvende å sist utfører sitt håndverk, men for de 

mest grunnleggende aspektene er det en mer kvantitativ forståelse som må sies å være 

rådende.  

 

Sagt litt mer generelt kan man si at begrepene om håndverk og sjanger etablerer rammer 

for den iboende skapende kraften vi alle er i besittelse av, og skaper dermed form. 

 

3.3.4 Form 

 

“If certain values are constrained within narrow limits, others are free to 

vary more strongly. Thus, for example, string quartets, solos, and other 

limited forms may achieve greater emotional intensity than symphonies, 
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and black-and-white photography may achieve greater power than color. 

In ragas, or solo jazz play, sounds are limited to a restricted sphere, within 

which a gigantic range of inventiveness opens up. If you have all the colors 

available, you are sometimes almost too free. With one dimension 

constrained, play becomes freer in other dimensions.”29 

 

Det Nachmanovitch sier her er nettopp det jeg mener er den kvantitative 

virkelighetsforståelsens sterkeste kort i forhold til et kreativt utrykk. Fordi ethvert uttrykk 

representerer i bunn og grunn en restriksjon, en innsnevring av noe større. Vår fysiske 

manifestasjon er full av begrensninger, både i hvordan vi sanser verden, og til dels i 

hvordan vi kan uttrykke oss selv.  

 

Dermed er også vårt kreative utrykk på mange måter utsatt for de fysiske begrensningene 

ved vårt vesen.  

 

Men i motsetning til den negative klangen ord som “begrensning” og “restriksjon” har, er 

derimot poenget her at nettopp ved en slik begrensning er det form oppstår.  

 

Et tre som vokser opp fra bakken får sin form i en begrensning av hvordan det vokser. 

Høyde og bredde, volum og utstrekning er alle begrenset av faktorer som vind og vann, 

jordsmonn og treets iboende potensial for vekst.  

 

Nachmanovitch ser denne begrensningen (“power of limits”) som opphavet til alle 

formene vi omgir oss med i naturen: 

 

“I see that absolutely everything in nature arises from the power of free 

play sloshing against the power of limits. The limits may be intricate, 

subtle, and long-lived like the genetic structure of the orange tree before 

                                                 
29 Nachmanovitch, S., Free Play. Improvisation in Life and Art, Tarcher / Putnam: New York, 1990. s. 85 
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me. But the pattern of the ocean, the pattern of the orange tree or the sea 

gulls, arises organically; it is a self-organizing pattern.”30 

 

En større estetisk og filosofisk diskusjon rundt formbegrepet faller utenfor denne 

oppgavens rammer, men det er interessant å påpeke hvordan vi som mennesker også er 

begrenset av mange av de samme restriksjonene som naturen rundt oss er, og dermed 

også har mye av det samme “formgivende” utgangspunktet.  

 

Så hvis vår fysiske kropp deler enkelte formgivende faktorer med resten av naturen, kan 

dette være et element i hvorfor vi som mennesker har et så sterkt forhold til nettopp 

form?  

 

Symmetri er et eksempel på en formgivende faktor som preger hele vårt vesen. Et 

menneske er stort sett symmetrisk over en vertikal akse. Det gylne snitt31 har vært kjent 

for kunstnere og matematikere i hundrevis av år som et forhold som går igjen i naturen, 

og da også i utformingen av menneskekroppen. For eksempel er det ikke uvanlig at ved å 

dele en persons høyde ved navlen, får man to lengder som i forhold til hverandre 

representerer det gylne snitt. Michael S. Schneider, kommenterer det gylne snitt på denne 

måten: 

 

“The body’s structure is a mirror of our psyche, a denser expression of the 

energetic patterns of our soul. Body and soul somehow partake of the same 

design. But in what way can a mathematical ratio permeate our souls? 

Through beauty. A deep part of ourselves recognizes in flowers and 

dancers the beauty of the mathematical infinite and sees in it the 

endlessness of our own depths. Natural beauty resonates with the 

archetypal nature within us.”32 

 

                                                 
30 Ibid. s. 33 
31 Eller phi, et forhold hvor man på et linjestykke AB avsetter et punkt C, slik at AB/AC = AC/BC 
32 Schneider, Michael S., A Beginner’s Guide to Constructing the Universe, Harper-Collins Publishers, 
1994 
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Hvis form skaper en gjenkjennelse som ligger dypt forankret i vårt vesen, er det da ikke 

ønskelig å kunne beherske enkelte formgivende prosesser i forhold til kreativ aktivitet? 

Kan en av grunnene til at naturen virker så inspirerende på oss, være fordi vi gjenkjenner 

de samme mønstrene som vår egen skapning er basert på? Hvis vi deler dype bånd med 

naturen som påvirker vårt forhold til form, vil man kunne benytte seg av dette forholdet i 

en skapende prosess? 

 

Det er to viktige poenger man kan hente ut av dette. Det ene at en studie av former i 

naturen, det være seg trær, fuglesang eller skyer, vil kunne ekspandere ens eget rasjonelle 

forråd av formgivende prinsipper. Det andre er nettopp at det er igjennom restriksjoner at 

form oppstår. 

 

Komposisjon er et viktig begrep i denne sammenhengen. Når man komponerer noe, enten 

det er et musikalsk verk eller en matrett, så gjennomgår man gjerne en rasjonell prosess 

av å prøve forskjellige typer form for de elementene man benytter. Ofte kan en slik 

prosess være en søken etter den formen som en selv føler gir den beste komposisjonen. 

Ved slik komponering er det en rekke tillærte rasjonelle prosesser en kan benytte seg av, 

og nettopp gjennom en kvantitativ forståelse kan disse elementene ta form som 

ingredienser komponisten har til sin disposisjon. Uten å enda ha smakt effekten av litt 

pepper på sin komposisjon, kan allikevel kokken gjennom en tillært forståelse av effekten 

av pepper på mat, konkludere med at hans skaperverk trenger litt pepper. Denne 

prosessen har dermed funnet sted innenfor en kvantitativ forståelse, der komponisten i sitt 

hode kan eksperimentere med forskjellige kombinasjoner av objektivisert virkelighet. Der 

det faktiske resultatet alltid er av en kvalitativ art, er de formgivende mentale prosessene i 

forkant, kvantitative størrelser som representerer de faktiske fenomenene.  

 

Som et eksempel på bruk av en restriksjon for å skape form i musikk, kan man trekke 

fram Beethovens 5. symfoni. Ved å begrense store deler av det rytmiske materialet i 

symfoniens første sats til det karakterisktiske “bankemotivet”, skaper Beethoven en sterk 

og karakteristisk form i musikken.  
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En slik rytmisk begrensning er gjerne gjennomført som en rasjonell prosess, og tilhører 

dermed den kvantitative virkelighetsforståelsen. Men når denne rammen først er etablert, 

kan man som komponist innenfor denne så å si “slippe fri” kreativiteten, så lenge den 

forholder seg til rammeverket. Og jeg mener at nettopp slike begrensninger kan tilføre 

form i det som skapes. 

 

Dermed gjør den kvantitative virkelighetsforståelsen oss i stand til å forholde oss til form, 

og formskapende elementer. Og siden form har en så fundamental betydning for vår 

skapning, vil en formforståelse gjøre at vi, gjennom vår skapende virksomhet, vil kunne 

produsere verk med en form som har et potensial til å behage både oss selv og andre. 

 

3.4 En balanse som det ønskelige 

 

Dermed virker det klart at både den kvalitative og den kvantitative virkelighetsforståelsen 

på sine måter kan bidra positivt til en kreativ prosess.  

 

Den kvalitative ved å åpne sansene våre for de uendelige og unike størrelsene vi er omgitt 

med, og akseptere tidens, og dermed også vårt eget, ubegrensede potensial.  

 

Den kvantitative ved å etablere en plattform for vår egen skapende virksomhet, der en 

gjennom etablerte, rasjonelle metoder kan utvikle seg selv og sin forståelse for skapende 

prosesser. 

 

Derfor vil jeg argumentere for at en balanse av disse forståelsene er ønskelig, både for å 

kunne nyte godt av deres individuelle fordeler, men også fordi, som jeg har påpekt 

tidligere, en overvekt av den ene i forhold til den andre kan ha en mulig negativ effekt.  

 

Jeg tror for eksempel at en overvekt av den kvalitative virkelighetsforståelsen vil føre til 

at man kanskje overser noen av de kulturelle og sosiale forhold som faktisk foreligger. 

Dette kan igjen føre til at ens kreative produksjon kanskje ikke får den sosiale 
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anerkjennelsen den kunne ha hatt. Videre vil man heller ikke selv, som et påvirket 

produkt av samfunnet rundt seg, være fornøyd med sin egen produksjon, da denne nesten 

uunngåelig vil bli sammenlignet med ens egne preferanser.  

 

En overvekt av den kvantitative virkelighetsforståelsen vil derimot kunne gjøre en kreativ 

prosess til en nærmest mekanisk øvelse, der fokuset skifter mot de rasjonelle, målbare 

aspektene ved skapende virksomhet, og dermed blottlegger det unike, uendelige uttrykket 

for knusende kritikk. En kritikk som kanskje virker mest effektiv når den kommer fra en 

selv.  

 

Ved å kunne være i besittelse av begge disse forståelsene, og på lik linje akseptere deres 

premisser, mener jeg man har den beste forutsetningen for å kunne leve i harmoni med 

ens egen kreativitet.  

 

3.5 Hypotese om en ubalanse 

 

Utgangspunktet mitt for denne oppgaven er derimot at den vestlige kulturen formidler en 

virkelighetsforståelse som ligger mer mot den kvantitative siden, enn mot den kvalitative. 

 

Hvis dette er korrekt, vil man kunne påpeke at for mange personer som har vokst opp i 

det vestlige samfunnet, vil det være fordelaktig i forhold til deres kreative utfoldelse at de 

ble bedre kjent med den kvalitative virkelighetsforståelsen, en forståelse jeg dermed 

mener bare i liten grad er formidlet som en del av den vestlige kanon.  

 

Jeg vil forsøke å påvise denne ubalansen ved å påpeke enkelte trekk ved det jeg mener er 

tre av den vestlige kulturens fundamenter, nemlig kirken, vitenskapen og kapitalismen. 

Disse trekkene vil i all hovedsak enten være relatert til en anti-kvalitativ holding, en pro-

kvantitativ holdning, eller en generell, negativ holdning til skapende aktivitet.  
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Ved å kunne demonstrere slike trekk, vil jeg kunne konkludere med at det vestlige 

samfunnet har noen iboende aspekter ved seg som må kunne sies å være mindre heldige 

for kreativiteten til dets borgere. 
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4 Kritikk av den vestlige kulturen 
 

4.1 Kristendommen 

 

4.1.1 Kirken som institusjon 

 

Mennesker har siden tidens morgen stilt spørsmål rundt sin eksistens. De fleste religioner 

kan kjennetegnes ved at de nettopp kan tilby svar på slike spørsmål. Østerberg poengterer 

at: 

 

“Religionens språk er eventyrets, fabelens og lignelsens språk, og er derfor 

umiddelbart tilgjengelig. Dens ritualer knytter seg til almenmenneskelige 

(“arketypiske”) former for handling og interaksjon – felleskap, oppofrelse, 

utstøtelse, kamp, forsoning. Ritualene gjelder også menneskelivets grenser; 

fødsel, sykdom og død, som er felles for alle.”33 

 

Kirken, som kristendommens forvalter, legger sitt rammeverk over slike allment viktige 

hendelser, og får dermed disse hendelsene assosiert under sitt eget navn. Også høytider 

blir monopolisert på denne måten, slik at begivenheter som har hatt betydning for 

menneskene i ualminnelige tider, får en kontekst og en tilknytning til kirken som etter 

hvert fører til at kirkens navn blir uløselig knyttet til disse hendelsene. Dette kan vi se 

ganske klart i Norge i dag, ved at mange som ikke kaller seg kristne allikevel velger å 

både konfirmere og gifte seg i kirken. Ritualer som konfirmasjon og bryllup har altså blitt 

så tett assosiert med kirken, at det for mange ikke er mulig å tenke dem separat fra en 

religiøs, her kirkelig, kontekst.  

 

                                                 
33 Østerberg, D., Fortolkende sosiologi II, Universitetsforlaget: Oslo, 1997. s. 12 
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Dermed ser vi hvordan kirken etablerer en institusjonell autoritet over sin menighet. Man 

fødes gjerne inn i kirken, der foreldre, før barnet har mulighet til et reelt valg, velger å 

døpe barnet som en første initiering inn i kirken. Videre har kirken tradisjonelt stått for 

mye av opplæring og skolegang, der konfirmasjonen, som en kuliminering av den 

kirkelige oppdragelse, representerte overgangen inn i de voksnes rekker. 

 

Å postulere at kristendommen som en slik autoritet i det vestlige samfunnet gjennom 

hundrevis av år, dermed har vært med på å påvirke den vestlige kulturens forståelse av 

virkeligheten, burde ikke være urimelig.  

 

Jeg ønsker å undersøke hvorvidt den virkelighetsforståelsen kirken har formidlet vil 

kunne sies å være i overvekt kvantitativ, i den grad man vil kunne påpeke en slik 

formidlet virkelighetsforståelse. 

 

Jeg vil også undersøke om kirken aktivt har forsøkt å konservere menighetens tanker og 

forståelser, og hvordan den har forholdt seg til alternative virkelighetssyn. 

 

4.1.2 Kvalitativ religion – kvantitativ kirke 

 

Det er viktig å poengtere at religion i utgangspunktet er preget av kvalitative aspekter. 

Som vi har vært inne på tidligere, er nettopp religionen et domene som tar for seg 

grunnleggende spørsmål ved vår eksistens, og kristendommen tilbyr i så måte et 

trossystem for en mer åndelig, kvalitativ side ved virkeligheten.  

 

Det er i forvaltningen av religionen vi kan finne kvantitative trekk, der personers forhold 

til det hellige får en rasjonell og tilstivnet form under kirkens regi.  

 

Det hellige i denne sammenhengen er altså det guddommelige, det uforklarlige og det 

evige. Gud, Jesus, Den Hellige Ånd og himmelen er alle representative for det hellige i 

kristendommen. Som det er blitt påpekt før, er det ikke vanskelig å trekke enkelte 
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paralleller mellom den kvalitative virkelighetsforståelsen og det hellige, der stikkord som 

uendelighet og uforklarlighet er sentrale. 

 

Et hovedpoeng i en slik institusjonalisering av kristendommen, ligger nok først og fremst 

i kirken som en maktstruktur. Innenfor ethvert maktsystem er ideer som kan true 

posisjonen til de som sitter med makt, sett på som et avvik og en trussel. Dermed er det i 

kirkens interesse å etablere en konformitet i tenkemåtene til menigheten, både for å 

beskytte og styrke sin egen maktposisjon.  

 

Et annet poeng kan være en mer generell tilstivning av de opprinnelige tankene som 

ligger til grunn for en religion. Ved konservering og formalisering av noe som i 

utgangspunktet baserer seg på kvalitative ideer, blir innførselen av kvantitative størrelser 

en nødvendighet. Slike størrelser vil dermed etter et lengre tidsforløp kunne delvis 

erstatte de originale, kvalitative formene, og tilstivningen, fra glødende åndelighet til 

størknet praksis, blir et faktum. 

 

I denne sammenhengen er det også interessant å se hvordan Csikszentmihalyis modell 

kan være med å forklare en slik formalisering av religionen: 

 

Opprinnelig vil religionen som Fagområdet være felles for et mindre Fagkollegiat, her 

representert ved de troende. Det vil i stor grad være samstemthet mellom Fagkollegiatet i 

en tidlig fase av ethvert Fagområde.   

 

Etter hvert, ved ekspansjon av Fagområdet, vil derimot Fagkollegiatet nødvendigvis 

måtte konkretisere Fagområdet noe, slik at kommunikasjon av dens prinsipper og 

holdninger blir mer praktisk og gjennomførbart.  

 

I forhold til kirken, får da deler av Fagkollegiatet, presteskapet, en statusposisjon som 

forvaltere av Fagområdet. Resten av Fagkollegiatet, her representert ved menigheten, ser 

da til presteskapet for forståelse og veiledning av det konkretiserte Fagområdet som 

foreligger.  
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Dermed etableres det også et maktforhold, der presteskapet i kraft av deres status som 

anerkjente tolkere av religionen, inntar en høyere hierarkisk posisjon i forhold til resten 

av menigheten. 

 

Slike hierarkistiske strukturer har historiske tendenser til å ønske å beskytte sin egen 

posisjon, og dermed vil presteskapet etter hvert bare i mindre grad ønske kreative bidrag 

til Fagområdet sitt. Det blir farlig for presteskapet at Fagområdet kristendom blir utsatt 

for forandring, fordi det også vil kunne bety omveltninger i de maktposisjonene 

presteskapet har skaffet seg med basis i det Fagområdet de forvalter.  

 

Vi kan altså se hvordan et Fagkollegiatet, her representert ved presteskapet, kan ønske å 

konservere Fagområdet kristendom, og aktivt motarbeide kreative bidrag til det, av 

grunner relatert til egen makt og posisjon.  

 

Kirkens strukturerte forvaltning av kristendommens har ført til en mer kvantitativ 

transformasjon av den kvalitative religionen. Alternativ, kreativ tenkning rundt de 

etablerte, kirkelige idealer kan true den hierarkistiske strukturen som har blitt bygget opp 

fra en slik strukturering.  

 

En slik hierarkisk konstruksjon er også interessant i seg selv, fordi den indirekte betyr at 

noen mennesker får en større verdi enn andre. Paven er den personen som står nærmest 

Gud i den katolske kirken, og er dermed også mer verdt enn for eksempel en prest, som 

er posisjonert lengre ned i hierarkiet. En verdibedømmelse av mennesker på denne måten 

er også noe som først og fremst tilhører den kvantitative virkelighetsforståelsen. Der en 

kvalitativ forståelse vil argumentere for det unike og spesielle i hvert eneste menneske, 

vil altså enkelte personer kunne tilegnes en mengde verdi i en kvantitativ forståelse uten 

at dette blir problematisk.  
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Inntil Luther oversetter bibelen fra latin tidlig på 15-hundretallet34, var den ikke 

tilgjengelig lesning for vanlige folk. Dette kan settes i sammenheng med at kirken ønsket 

å kontrollere hvordan bibelen skulle leses og forstås. 

 

Som vi skal se er det derfor ikke så rart at radikale og nytenkende religiøse ideer gjennom 

historien har vært gjort ulovelig, og at ideenes opphavsmenn og tilhengere har blitt 

forsøkt stilnet, og i verste fall forfulgt og drept.  

 

4.1.3 Religiøse mystikere 

 

Religiøse mystikere kan beskrives som en gruppe som ønsker en førstehåndsopplevelse 

av religionen de tilhører. De er med andre ord ikke beredt til å akseptere den høyst 

kvantitative mengden med informasjon som kirken har foreskrevet. De vil oppleve 

religionens kvalitative sider, og ta del i de tankene og opplevelsene som ligger til grunn 

for nettopp bibelen og diverse hellige skrifter. 

 

Som vi har vært inne på tidligere er Zenbuddhister i så måte heller ikke tilfredstilt ved å 

lese om, eller studere Buddhas tanker og ideer, som er grunnlaget for buddhismen. De vil 

oppleve det samme som Buddha opplevde. De vil selv nå det Nirvana Buddha beskrev, 

som ble grunnlaget for hans skrifter.  

 

Med et slikt utgangspunkt kan vi forstå at mystikerne representerte en fare for den 

kirkelige maktstrukturen. Med tanke på opprettholdelsen av hierarkiet innenfor kirken vil 

det ikke være akseptabelt at noen forholder seg direkte til Gud, og dermed også overser 

de etablerte regler for religiøs aktivitet.  

 

Hvis en mystikerbevegelse får en solid grobunn, vil denne da undergrave hele den 

hierarkiske strukturen med paven på toppen, og gjøre den etablerte kristne kanon 

overflødig. Dermed vil også grunnlaget for kirkens makt forsvinne. 

                                                 
34 Aschehoug og Gyldendals, Store Norske Leksikon, Kunnskapsforlaget: Oslo, 1998. bind 11 s. 273 



 70 

 

Det er derfor ikke uten grunn at mange mystikerbevegelser igjennom historien har blitt 

fortiet, eller regelrett utryddet av nettopp kirken.  

 

Eksempler fra kirkens historie er mange, men jeg vil trekke fram et spesielt eksempel fra 

Sør-Frankrike, der de kristne mystikerne katarene holdt til. 

 

4.1.4 Katarene 

 

4.1.4.1 Katarene, hvem var de? 
 

Katarene var en religiøs bevegelse som hadde sitt opphav på midten av det 10. århundre. 

De fantes i store deler av Vest-Europa, men deres tilholdssted var sentrert rundt 

Languedoc i det sørlige Frankrike.35  

 

Det er fortsatt uenigheter om hva katarenes meninger egentlig var, siden de fleste 

nedtegnelser har blitt destruert av kirken. Det jeg tar utgangspunkt i er de mer generelle 

punktene rundt katarenes tro som de fleste historikere enes om.36 

 

Katarenes tro var at mennesket egentlig er guddommelige vesener som lever i en 

guddommelig natur, men at en skikkelse, som deler mange likhetstrekk med den 

gnostiske Demiurgen, har trukket et slør over oss, som fanger oss i illusjonen av en 

materiell, gudløs verden. Dette gir Demiurgen makt over mennesket, som ved å akseptere 

den materielle verdenen forblir Demiurgens slaver.37 

 

Målet for katarene var å frigjøre mennesket fra Demiurgens grep, og dermed finne tilbake 

til menneskets egentlige, guddommelige eksistens. De trodde at man igjennom en 

                                                 
35 Hamilton, B., Monastic Reform, Carharism and the Crusades, Variorum Reprints: London, 1979. s. VIII 
- 1 
36 Sumptions, J., The Albigensian Crusade, Faber & Faber, London: 1976. s. 47-48 
37 Hamilton, B., Monastic Reform, Carharism and the Crusades, Variorum Reprints: London, 1979. s. VIII 
- 5-6 
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livsførsel viet til kontemplasjon over ens egen, så vel som sine omgivelsers 

guddommelighet, ville kunne gjenfødes frigjort fra Demiurgens materielle slør.38 

 

Dette skiller seg dermed fra kirken ved at det hellige faktisk er tilstede både i mennesket 

og i naturen, det er bare gjemt bort og gjort utilgjengelig av den onde Demiurgen. Da blir 

det også umiddelbart klart at katarene på mange måter formidler en mer kvalitativ 

virkelighetsforståelse, der man oppfordres til å søke det hellige i seg selv og i naturen 

rundt seg. Der kirken har det hellige separert, har katarene det hellige integrert som en 

opprinnelig del av vår natur.  

 

Så i skarp kontrast til kirkens krav om lydighet og autoritær underkastelse mot det 

etablerte hierarki for å kunne nå det hellige, sier katarene at det hellige eksisterer som en 

del av deg selv, og at det dermed i mye større grad blir en selvransakelse som må ligge til 

grunn for en forening med det hellige. Selve navnet til katarene har opprinnelse i det 

greske katharsis, som betyr renselse39, en renselse fra nettopp den materielle, sanselige 

verdenen som Demiurgen har trukket over øynene våre.  

 

I stedet for å strekke seg utover mot en ekstern himmel, blir man bedt om å se innover, 

mot seg selv og sitt eget potensial. Med dette utgangspunktet kan man vanskelig kunne 

forestille seg noen hierarkistisk struktur. Hvis alle mennesker i utgangspunktet er 

guddommelige vesener, er det vanskelig å kunne foreta noen form for verdibedømmelse.  

 

Historisk stemmer også dette, da den eneste formen for presteskap katarene hadde var 

såkalte Perfecti. Perfectiens hovedoppgave var å hjelpe andre å finne fram til 

guddommen i seg selv, og leve etter katarske idealer med et liv i enkelhet og 

sparsommelighet. Følgelig var det aldri snakk om å kunne profitere fra sin stilling som 

prest, i motsetning til praksiser kjent fra kirken der for eksempel syndeforlatelse var til 

salgs. Dette medførte at Perfectiene var ekstremt populære i sin samtid med sin 

                                                 
38 Ibid. s. VIII-6 
39 Aschehoug og Gyldendals, Store Norske Ordbok, Kunnskapsforlaget: Oslo, 1991. s. 302 
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eksemplariske oppførsel, i sterk kontrast til all korrupsjonen som kirken var assosiert 

med.40 

 

Som vi har sett er ritualer en viktig faktor i etableringen av en institusjonell autoritet for 

kirken, og dermed også et viktig maktmiddel. De kirkelige ritualene har også, som vi har 

sett, et kvantitativt preg, der individets underkastelse og aksept står sentralt. Katarene 

praktiserte meget få ritualer, det mest sentrale, consulamentum, ble gitt som en siste rite 

ved dødsleiet.41 Siden det hellige ikke er underlagt en administrasjon hos katarene, men 

eksisterer som en del av ethvert menneske, blir det naturlig at den religiøse diskursen i 

større grad blir overlatt til hvert enkelt individ. 

 

Katarene så Jesus som en person som i høyeste grad var i kontakt med det hellige, en 

person som var ubundet av den materielle verdenens slaveri, og var derfor et ideal for alle 

til etterfølgelse. Katarene at alle mennesker har den samme graden av guddommelighet i 

seg som Jesus hadde, bare at nettopp Jesus i mye større grad hadde klart å kvitte seg med 

materiens grep over vår bevissthet.  

 

Så istedenfor et satt rammeverk som begrenser ens egen deltagelse og innvirkning på 

religionen, får man med katarene en kvalitativ forståelse av overleveringene om Jesus, en 

oppfordring til refleksjon og tolkning rundt dette materialet, en vilje til kreativ 

anvendelse av Jesus’ nedskrevne ord og tanker, i motsetning til kirkens ønske om kontroll 

over hvordan dette materialet skal forstås.  

 

Som en konsekvens av katarenes tro var de motstandere av krig og dødsstraff, og var 

også vegetarianere. Dette blir en naturlig, sett i lys av deres overbevisning om 

guddommeligheten til alle levende vesener, men det er viktig å understreke den radikale 

forskjellen dette representerte for et mer generelt menneskesyn i middelalderen, der et liv 

ikke alltid var så mye verdt.  

 

                                                 
40 Hamilton, B., Monastic Reform, Carharism and the Crusades, Variorum Reprints: London, 1979. s. VIII 
– 6-8. 
41 Ibid. s. VIII – 6 
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4.1.4.2 Drep dem alle! 
 

Katarismen ble, som man kan skjønne, veldig populær i sin samtid. Det er blitt poengtert 

at katarene også var ganske intolerant ovenfor kirken, og åpenlig forkynte at den katolske 

kirke var blitt grunnlagt av den onde Demiurgen.42 Katarene representerte dermed en 

trussel, og kirken bestemte seg for mer eller mindre å utrydde dem. Pave Eugene III 

beordret en stopp for katarismen i 1147, men mislyktes totalt, og på en måte som virkelig 

understreker hvor sterkt katarene sto i folket. Det var først når pave Innocent III kom til 

makten i 1198 og erklærte hellig krig mot katarene at det ble synelige resultater.43 I den 

neste 40 års perioden er det anslått at 500.000 mennesker ble drept i det som er kjent som 

“The Albigensian Crusade”. Et beryktet eksempel er fra den franske byen Béziers, der det 

på spørsmål om hvordan man skulle vite hvem som var katarer og hvem som ikke var 

det, ble det svart av Arnaud-Amaury, Abbeden av Citeaux: “Drep dem alle, Gud vil 

kjenne sine egne…”44. Den beryktede inkvisisjonen ble også opprinnelig opprettet 

nettopp for å spore opp katarvirksomhet.  

 

Grunnen til at en fredskelskende religion som katarismen kunne bli utsatt for slik 

forfølgelse er naturlig nok. Ved å forkynne ideer om individets betydning og viktighet, 

undergravde de kirkens hierarkistiske struktur. Hvis disse ideene hadde fått lov til å 

fortsette å spre seg, fryktet kirken at det igjen ville føre til at flere og flere ville vende 

dem ryggen. Noe som igjen ville true maktposisjonene til presteskapet.  

 

4.1.4.3 Hva hvis...? 
 

I forhold til denne oppgaven synes jeg det er interessant å diskutere hvorvidt den vestlige 

kulturen hadde fortonet seg noe annerledes i dag hvis katarene hadde fått overleve. 

 

                                                 
42 Ibid. s. VIII – 9 
43 Deanesly, M., A history of the Medieval Church 590-1500, Routledge, London: 1991. s. 115 
44 Sarnensis, P., The History of the Albigensian Crusade, Trans. W. A. and M. D. Sibly, The Bodell Press, 
N.Y.:1998. s. 292 
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Som vi har sett representerte katarene på mange måter en mer kvalitativ 

virkelighetsforståelse, der naturen og menneskets unikhet og uendelighet ble ivaretatt. På 

samme måte har vi sett at kirken i dens tilstivnede forvaltning av kristendommen 

hovedsaklig har formidlet en mer kvantitativ virkelighetsforståelse, der blant annet 

materielle verdisyn spilte en viktig rolle.  

 

Selv om en hypotese om en koeksistens av to slike religiøse overbevisninger innad i 

samme kultur, av en rekke grunner sannsynligvis bare vil kunne være nettopp en 

hypotese, er det likefullt interessant å påpeke at den ene har regelrett utryddet den andre, 

og dermed også postulere de konsekvensene dette nødvendigvis må ha hatt på 

utbredelsen av det virkelighetssynet katarene representerte.  

 

Hvis en mer kvalitativ forståelse hadde fått dominere en så omgripende institusjon som 

kirken har vært for den vestlige kulturen, er det ikke urimelig å anta en viss oppmykning 

av de etablert kvantitative størrelser. Man kan selvfølgelig diskutere hvorvidt en 

institusjonalisert katarisme også etter hvert ville anta en mer kvantitativ form, men en slik 

diskusjon faller utenfor denne oppgavens rammer. 

 

Hovedpoenget blir at katarismen, både i religion og religionspraksis, i større grad enn den 

institusjonaliserte kristendommen, formidlet en mer kvalitativ virkelighetsforståelse, og at 

kirken, ved regelrett å utrydde katarene, effektivt satte en stopper for en videre utbredelse 

og vekst av deres ideer og prinsipper. 

 

4.1.5 Gud ut av naturen 

 
Christopher Small mener at kirken legger noe av grunnlaget for en separasjon mellom 

naturen og det hellige.45 Fra skapelsesberetningen kan vi lese at: 

 

                                                 
45 Small, C., Music, Society, Education, Wesleyan University Press: London, 1977. s. 62 
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“I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, og 

mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. ”46 

 

Legg merke til at ånden befinner seg over vannet, distansert fra sitt eget skaperverk. I 

mange forskjellige naturreligioner eksisterer Gud som en del av naturen, så et 

fundamentalt skille mellom Gud og natur ikke lar seg gjøre. Men fra 

skapelsesberetningen er Gud separert fra naturen. 47  

 

Dette gjelder da også for mennesker. Videre i skapelsesberetningen kan man lese: 

 

“Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! 

De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og 

alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»” 48 

 

Selv om mennesket riktignok er skapt i Guds bilde, så er det ikke guddommelig. I en 

rekke naturreligioner er menneskene barn av, eller oppstått som en del av noe 

guddommelig, men i skapelsesberetningen er mennesket skapt som en kopi. Det er 

ingenting som tilsier at Gud tilførte deler av seg selv inn i skapelsen. Mennesket er en 

materialisert guddommelig idé, ikke en del av Gud selv.49 

 

Legg også merke til den hierarkiske strukturen som blir etablert i dette sitatet. Mennesket 

blir gitt retten til å herske over naturen av Gud. Det er da underforstått at vi som 

mennesker er av en høyere hierarkistisk orden enn dyrene. Igjen en kontrast til mange 

andre naturreligioner som omtaler dyrene som likeverdige skapninger og spirituelle 

vesener.50  

 

En slik herskeposisjon i forhold til naturen mener jeg er muliggjort ved separasjonen fra 

det hellige. Hvis Gud selv hadde eksistert som en del av alle dyr, så vel som i naturen, så 
                                                 
46 1 Mosebok 1, 1 
47 Small, C., Music, Society, Education, Wesleyan University Press: London, 1977. s. 62 
48 1 Mosebok 1, 26 
49 Small, C., Music, Society, Education, Wesleyan University Press: London, 1977. s. 62 
50 Graff, O., EKKO I - Joiken – den samiske folkemusikken., Gyldendal: Oslo, 2003. s. 274 
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ville det ikke vært logisk at mennesket skulle kunne få råde over disse, siden det dermed 

indirekte ville mene at mennesket råder over Gud. Dette poenget vil jeg se nærmere på i 

diskusjonen av vitenskapen. 

 

4.1.6 Oppsummering 

 
Kirken, i kraft av hvordan den har forvaltet kristendommen i den vestlige kulturen, har 

tildels vært preget av en kvantitativ virkelighetsforståelse. 

 

Der enhver religion er av en hovedsaklig kvalitativ karakter, har kirkens forvaltning av 

kristendommens vært preget av en tilstivning av den åndelige gløden i form av 

byråkratiske maktstrukturer, som igjen har ført til at selve religionsutøvelsen har antatt en 

mer kvantitativ karakter. 

 

I kraft av kirkens omfattende og integrerte posisjon i samfunnet, er det ikke urimelig å 

anta at dens kvantitative trekk har blitt absorbert og integrert som en del av den vestlige 

kulturen. 

 

Kirken representerer dermed en dobbelhet. Som forvalter av religion fremmer den 

kvalitative sider ved virkeligheten. Som institusjonalisert kirke, fremmer den kvantitative, 

byråkratiske holdninger.  

 

Ved å kontrollere alternative trossystemer, har kirken kanskje også bidratt til å gjøre de 

mer opprinnelige kvalitative sidene ved religion mer utilgjengelig, og dermed sørget for 

at en mer kvantifisert og rasjonell utøvelse av religion, i dette tilfellet kristendom, i større 

grad har blitt utbredt.  

 

I tillegg til en kvantitativ virkelighetsforståelse, har også kirken, med dens preserverende 

agenda, muligens hatt en holdning som kanskje mer direkte kan sies å være 

kreativitetsfiendlig. Et eksempel er at i konserveringen av de etablerte maktstrukturer kan 

tanker og ideer som oppstår blant de som befinner seg nederst i en slik maktpyramide 
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være farlig for de på toppen, men dette skal vi komme tilbake til når vi diskuterer 

kapitalismen og byråkrati.  
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4.2 Vitenskapen 

 

4.2.1 Vitenskap og religion 

 

Som jeg allerede har påpekt så bidrar kirken med å fjerne det hellige fra naturen og 

plassere det på trygg avstand i himmelen. En slik separasjon mellom guddom og natur 

blir i følge Christopher Small vesentlig for etableringen av den tidlige vitenskapen.51 

Hvis man var overbevist om at naturen er i besittelse av det hellige, så vil det ikke i 

samme grad gi mening å prøve å etablere rasjonelle lover og regler for naturens virke, 

siden en søken etter kunnskap om naturen, dermed vil være det samme som et forsøk på å 

forklare Gud selv. 

 

Den tidlige vitenskapen gikk dermed til verks for å frariste naturen alle dens 

hemmeligheter, og dette inkluderte dokumentasjon av en rekke rasjonelle lover og regler 

man antok lå som grunnlaget for naturens virke. R. G. Collingwood kommenterer at slike 

“naturlover” separerer naturen fra muligheten om en iboende intelligens: 

 

“nature ... is therefore incapable of ordering its own movements in a 

rational manner and indeed incapable of moving itself at all. The 

movements which it exhibits and which the physicist interrogates are 

imposed upon it from without, and their regularity is due to “laws of 

nature” likewise imposed from without.”52 

 

En slik separasjon var nok vesentlig, men det er også viktig å poengtere at de 

uforklarlige, kvalitative aspektene ved naturen ble tilsidesatt.  

 

Videre finner man at filosofer som Kant, Voltaire og Diderot hevdet at:  

                                                 
51 Small, C., Music, Society, Education, Wesleyan University Press: London, 1977. s. 62-63 
52 Collingwood, R.G.: The Idea of Nature, London, Oxford University Press. 1945. s. 5 
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“... vi aldri kan trenge inn i tingenes “indre vesen”, men at det er ikke noe 

å sørge over. Fordi vi trenger ikke slik kunnskap, det er nok å kunne oppnå 

kunnskap om hvordan “fenomenene” henger sammen innbyrdes, og slik 

kunnskap gir vitenskapen.”53 

 

Dermed etableres vitenskapens posisjon ytterligere. Det som ikke kan sanses eller forstås 

med vitenskapelig metode blir uviktig kunnskap “vi ikke trenger”. Østerberg poengterer 

dette ytterligere med Kants: 

 

“... berømte skille mellom tingene “for oss” og tingene slik de er “i seg 

selv”, og hevder at sanseerfaring og forstand i felleskap gir kunnskap om 

tingene slik de fremtrer “for oss”.”54 

 

Kant uttrykker holdningen til den nye vitenskapen, der det rasjonelle får triumfere over 

det som ikke kan forstås. De uendelige, kvalitative aspektene ved naturen, slik de er “i 

seg selv” aksepteres som utilgjengelig for den rasjonelle tanke, og blir dermed tilsidesatt 

for å gi plass til de kvantitative aspektene som kan forstås.  

 

Dette kan også være beskrivende for hvordan vitenskapen overtar mange av religionens 

funksjoner i denne perioden. Østerberg poengterer at vitenskapen på mange måter 

erstatter den rollen religionen har hatt, der blant annet Gud forsvinner ut av lærebøkene 

og blir erstattet av fysikken. Alkymien, i utgangspunktet en kvalitativ vitenskap som 

aksepterte det guddommelige i naturen, blir på sin side blir erstattet av den mer rasjonelle 

og kvantitative kjemien.55 Newton tilhørte for eksempel først og fremst alkymien, men 

hans lære ble modernisert av den nye vitenskapen.56 I filosofien etablerer Descartes på 

                                                 
53 Østerberg, D., Det Moderne, Gyldendal: Norge, 1999. s. 56  
54 Ibid. s. 56 
55 Ibid. s 54  
56 Ibid. s. 53 
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mange måter utgangspunktet for den enkeltes tanke og selvbevissthet, framfor kirkens og 

skriftens overleveringer.57  

 

Etikk og moral, begreper som tidligere var underlagt religionens domene, blir også 

forsøkt rasjonalisert. Kant forsøker blant annet å etablere en “humanetikk”, uavhengig av 

troen på en guddom og en udødelig sjel.58  

 

Vi ser altså at vitenskapen, i tillegg til å videre utvikle kirkens allerede påbegynte 

kvantitative og rasjonelle forståelse av naturen, på mange måter overtar religionens rolle i 

samfunnet.  

 

Det er dermed interessant å se hvordan kirken, som tidligere påpekt hadde mange 

kvantitative trekk, tross alt forvaltet det hellige, og dermed nødvendigvis også i stor grad 

forholdt seg til en kvalitativ, uforklarlig guddom.  

 

Med vitenskapens rasjonalisering erstattes dermed mange av disse tidligere kvalitetene 

med forståelige, kvantitative størrelser. 

 

4.2.2 Vitenskap og tid 

 

Om vitenskapens forståelse av tid sier Bergson: 

 

“But of time invention physics can take no account, restricted as it is to the 

cinematographical method. It is limited to counting simultaneities between 

the events that make up this time and the positions of the mobile T on its 

trajectory. It detaches these events from the whole, which at every moment 

puts on a new form and which communicates to them something of its 

novelty. It considers them in the abstract, such as they would be outside of 

                                                 
57 Ibid. s. 15 
58 Ibid. s. 56 
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the living whole, that is to say, in a time unrolled in space. It retains only 

the events or systems of events that can be thus isolated without being 

made to undergo too profound a deformation, because only these lend 

themselves to the application of its method. Our physics dates from the day 

when it was known how to isolate such systems.”59 

 

Her påpeker han hvordan tiden i vitenskapen blir oppfattet som en filmrull: En rekke 

øyeblikk som bindes hurtig sammen, slik at de flyter sammen til en “film”, som til 

sammen utgjør den virkeligheten vi oppfatter.  

 

For at vitenskapen skal kunne bruke tiden som en matematisk størrelse, må man nemlig 

kunne avsette punkter på en “tidslinje”, som så kan bli sammenlignet for å regne ut 

“tiden”, ofte representert ved bokstaven “t” i fysikken.  

 

Bergsons poeng er at når man forholder seg til et punkt i tid, er det som om man tar et 

bilde på et gitt tidspunkt, og deretter forholder seg til bildet. Dette bildet blir da en 

representasjon av de elementene av virkeligheten som faktisk lar seg representere i det 

bildet blir tatt. Denne reduserte representasjonen må dermed ikke forveksles med 

virkeligheten selv, men gjennom vitenskapens krav til forståelighet, vil nettopp et slikt 

bilde kunne ta form som en fullgod virkelighetsrepresentant. 

 

Nachmanovitch poengterer nettopp bildets sterke posisjon som en 

virkelighetsrepresentant i denne anekdoten om Picasso: 

 

“... a French railroad passenger who, upon learning that his neighbor on 

the next seat was Picasso, began to grouse and grumble about modern art, 

saying that it is not a faithful representation of reality. Picasso demanded 

to know what was a faithful representation of reality. The man produced a 

wallet-sized photo and said, “There! That’s a real picture – that’s what my 

wife really looks like.” Picasso looked at it carefully from several angels, 

                                                 
59 Bergson, H., Creative Evolution, Trans: Mitchell, A., Macmillan & Co: London, 1911. s. 361 
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turning it up and down sideways, and said, “She’s awfully small. And 

flat.””60 

 

Picasso poengterer her forskjellen mellom virkelighet og fotografi. Forskjellen mellom 

tid og den vitenskapelige “t” vil være av like fundamental art, men på samme måte som 

for mannen i anekdoten, er ikke denne forskjellen alltid like opplagt. 

 

Small påpeker også at: 

 

“It has often been remarked that the seventeenth century was the great age 

of clock-making, and it is not surprising, therefore, that the earliest 

mathematicizing scientists should have found in the clock the most inciting 

model of the universe as they perceived it.”61 

 

I dette utsagnet kan vi lese både den før nevnte troen på at naturen fungerer som et 

intrikat urverk, der man ved vitenskapelig metode vil kunne avdekke de minste 

tannhjulene og dermed også avsløre de siste av naturens gåter, men også hvordan klokken 

gjorde mennesket i stand til å kvantifisere og konkretisere tiden som en rasjonell 

størrelse.  

 

Jeg vil hevde at nettopp vitenskapens krav til rasjonelle, kvantitative størrelser i sin 

analyse av naturen, kombinert med den sterke posisjonen vitenskapen etablerte i det 

vestlige samfunnet, har ført til at tiden som fenomen i den vestlige kulturen i hovedsak er 

oppfattet som en kvantitativ størrelse. Som vi har sett tidligere er nettopp måleenhetene 

timer, minutter og sekunder det primære begrepsapparatet som brukes for beskrivelse av 

tid, og jeg vil hevde at kanskje nettopp på grunn av vitenskapen, har en mer kvalitativ 

forståelse av tiden blitt underrepresentert i den vestlige kulturen. 

 

                                                 
Nachmanovitch, S., Free Play. Improvisation in Life and Art, Tarcher / Putnam: New York, 1990. s. 117-
118 
61 Small, C., Music, Society, Education, Wesleyan University Press: London, 1977. s. 67 
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4.2.3 Fra erfaring til formel 

 

Det er interessant å se hvordan denne reduksjonen, fra virkelighet til et bilde, fra tid til 

“t”, på mange måter kan virke som et ideal for vitenskapelig metode. I vitenskapen er 

man ofte ute etter å kunne beskrive noe med minst mulig ordlyd. Den endelige 

reduksjonen av slik kunnskap kulminerer i den matematiske formel.  

 

Hvis en vitenskapelig oppdagelse kan beskrives ved hjelp av nettopp matematikken, som 

logikkens, kvantitetens og rasjonalitetens fremste vitenskap, så blir også 

“vitenskapeligheten” bak oppdagelsen styrket. Like fullt vil overføringen fra de 

erfaringene som oppdageren gjør seg, til en formel representere en reduksjon av 

informasjon.  

 

Newton, en av de store vitenskapsmenn i historien og forfatter av mange berømte og 

fundamentale lover, regler og formler som beskriver vår virkelighet, uttrykte bekymring 

for nettopp en slik prosess: 

 

“Newton ... was worried by the separation of knowledge from experience 

implicit in scientific work, and in his own notes to the Opticks puzzled over 

the reduction of the experience of colour to a mathematical expression.”62 

 

De kvalitative erfaringer man har av lyset kan, som vi har vært inne på tidligere, ikke 

uproblematisk reduseres til kvantitative formler, men likefullt er det en slik reduksjon 

som kjennetegner den vitenskapelige metode. 

 

I tillegg til en reduksjon av et fenomen til en formel, foreligger det også i vitenskapen en 

reduksjon av selve kunnskapen knyttet til observasjonen av et fenomen. Den opprinnelige 

erfaringen som ligger til grunn for en vitenskapelig oppdagelse ender ofte som: 

 

“... a formula, a few paragraphs or pages at the most in a textbook.”63 
                                                 
62 Ibid. s. 62 
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Small bruker Galileos oppdagelser som eksempel: 

 

“The experiences that Galileo underwent in order to obtain that knowledge 

are irrelevant to the nature of the knowledge itself; we are concerned, not 

even with the mental processes which went into it, but only with the final 

product of the thinking.”64 

 

En viktig konsekvens av denne reduseringen av kunnskap, er at kunnskapen separeres fra 

mennesket, og inntar i seg selv en kvantitativ form. Tradisjonelt har kunnskap som et 

fenomen vært en kvalitativ størrelse, sammenbundet med den personen som innehar den. 

Formidling av kunnskap har således foregått i en kommunikasjon mellom to eller flere 

mennesker.  

 

Med vitenskapen blir derimot kunnskap og person to forskjellige entiteter, der man som 

person kan tilegne seg kunnskap uten å nødvendigvis være avhengig av en person som 

lærer, og selv i en læresituasjon trenger ikke læreren å være uløselig knyttet til 

kunnskapen som formidles. Dette er blant annet på grunn av at kunnskapen nå kan 

eksistere i bøker og tekster som Thomas Kuhn presiserer: 

 

“... både legmannens og forskerens vitenskapelige kompetanse er basert på 

lærebøker og læreboklignende tekster i en grad vi ikke kjenner fra andre 

felter. Som pedagogiske redskaper tjener lærebøkene til å opprettholde 

normalvitenskapen.”65 

 

Bøker blir altså et tilholdssted for slik “uavhengig kunnskap”, og nettopp i kraft av det 

objektet en bok faktisk er, vil man kunne si at kunnskapen bindes til en kvantitativ 

størrelse, der en mengde bøker representerer en mengde kunnskap. 

                                                                                                                                                 
63 Ibid. s. 65 
64 Ibid. s. 64 
65 Kuhn, T. S., Vitenskapelige revolusjoners struktur, overs: Berg, T. og Holm-Hansen, L., Spartacus: Oslo, 
1996. s. 138 
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Det er dermed fullt mulig at man som fysikkstudent kan benytte seg av formler som 

Newton formulerte, uten å nødvendigvis vite at det var Newton som var deres 

opphavsmann. 

 

Denne uavhengigheten til kunnskapen kan også sees i lys av Thomas Kuhns poeng om at 

en original referanse til en vitenskapelig oppdagelse vil kunne være forvirrende, siden en 

rekke påfølgende vitenskapelige revolusjoner siden den originale oppdagelsen ble gjort 

vil kunne ha forandret konteksten som oppdagelsen ble gjort i.66 

 

Dermed trenger ikke den originale oppdagelsen nødvendigvis lengre være relevant, men 

den kvantifiserte kunnskapen som ble separert ut fra denne oppdagelsen kan fortsatt være 

gyldig og aktuell.  

 

Et poeng i denne sammenhengen kan være å problematisere denne reduserte og separerte 

kunnskapen. En formel som skal beskrive hvordan naturen oppfører seg, vil aldri kunne 

gjøre dette fullstendig nøyaktig. Dette er fordi verdiene som skal benyttes i formelen vil 

være underlagt de tidligere diskuterte unøyaktigheter ved målinger av naturen, men også 

fordi formelens konstruksjon har vært basert på slike unøyaktige målinger. Da formelen i 

seg er av en matematisk art, kan det være at de målingene som var grunnlaget for dens 

konstruksjon var unøyaktige, og at formelens lovmessighet dermed er feilaktig. 

 

Med en slik separert, objektivisert kunnskapsforståelse, vil også mengden av kunnskap 

som en person innehar bli mulig å evaluere. I det kunnskap får form som konkrete 

objekter, blir det også målbart i hvor stor grad en person har klart å tilegne seg disse 

objektene. Når den vitenskapelige tenkemåten brer om seg, får dermed også personer 

med store mengder kunnskap en viss sosial status. 

 

                                                 
66 Ibid. s. 138-139 



 86 

4.2.4 Et vitenskapelig verdensbilde 

 

Etter hvert som vitenskapen vokste fram, fikk den også en stadig større posisjon i den 

vestlige bevisstheten. Small påpeker et “vitenskapelig verdensbilde”, der de 

vitenskapelige idealene som forståelighet og rasjonalitet får prege samfunnet og kulturen. 

 

“Den oppfatningen begynner å bre seg at naturens lover i all hovedsak er 

kjente, og at det som gjenstår, er å utfylle mindre hull og mangler”67 

 

sier Østerberg om denne perioden, der man kan se hvordan ønsket om kontroll over sine 

omgivelser står sentralt. De aspektene ved verden som derimot ikke kan forstås med en 

slik kvantitativ forståelse, som man ikke har kontroll over, blir dermed mistenkeliggjort: 

 

“The mind absorbed by the scientific world view goes further, to the 

devaluation, even mistrust of the emotional, sensual and instinctual aspects 

of our lives, which are thought of as generally misleading, even 

dangerous.”68 

 

Small poengterer at hekseprosessene som skjedde i det syttende århundret kan nettopp 

være representerende for en slik frykt for det ukjente og irrasjonelle.69 Her kan man 

påpeke en sammenheng mellom nettopp slike uforklarlige fenomener, og en kvalitativ 

virkelighetsforståelse, som omfavner de aspektene ved naturen som ikke er tilgjengelig 

for den rasjonelle tanke. 

 

Freud med sin psykoanalyse introduserer en vitenskapelighet i forhold til våre tanker og 

følelser, og rasjonaliserer således den menneskelige bevisstheten, med utgangspunkt i at 

sinnslidelser hadde sitt opphav i undertrykte eller fortrengte seksuelle drifter.70 Freud så 

                                                 
67 Østerberg, D., Det Moderne, Gyldendal: Norge, 1999. s. 176 
68 Small, C., Music, Society, Education, Wesleyan University Press: London, 1977. s. 81 
69 Ibid. s. 81 
70 Østerberg, D., Det Moderne, Gyldendal: Norge, 1999. s. 198 
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forøvrig den underliggende naturen i mennesket som en kaotisk og destruktiv faktor, der 

selve samfunnskonstruksjonen var avhengig av at man kontrollerte det underbevisste: 

 

“Civilized society, which exacts good conduct and does not trouble itself 

about the impulses underlying it, has thus won over to obedience a great 

many people who are not thereby following the dictates of their own 

nature.”71 

 

Dermed kan vi se at vitenskapen, i tillegg til å etablere kvantitative, rasjonelle størrelser 

som etter hvert får dominere de fleste aspekter av menneskets virkelighetsforståelse, også 

skaper en frykt, med påfølgende aggresjon mot de mer kvalitative aspektene ved vår 

tilværelse. Det som ikke kan forklares blir ikke bare uinteressant, det blir farlig.  

 

 

4.2.5 Oppsummering 

 

Vi kan altså se hvordan vitenskapen som en mer eller mindre generell regel forsøker å 

omdanne kvalitative størrelser om til kvantitative. Jeg mener også å kunne vise til at en 

kvalitativ virkelighetsforståelse til en viss grad får en status i samfunnet som både 

utdatert, overtroisk, unøyaktig, unødvendig og muligens farlig. 

 

Med vitenskapens sentrale posisjon i det vestlige samfunnet, er det ikke urimelig å hevde 

at den har bidratt til at den kvantitative virkelighetsforståelsen har fått en større utbredelse 

enn den kvalitative. 

 

Et annet mer direkte poeng man kan gjøre i forhold til kreativitet, er at den 

spesialiseringen av kunnskap som vitenskapen representerte, på mange måter 

monopoliserte kreativitetsbegrepet til kun å omhandle “de store geniene”. I tråd med 

Csikszentmihalyis modell vil man kunne påpeke at ved stadig mer spesialisert kunnskap, 

                                                 
71 Freud, S.: On Creativity and the Unconscious, New York, Haper & Row Publishers, 1958. s. 217 
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vil man også måtte være i besittelse av en større mengde kunnskap for å kunne bidra med 

en nyskapning.  

 

Dermed kan man stille spørsmålstegn ved hvorvidt slik kvantitativ, kumulativ tenkning 

rundt kunnskap kan føre til at “vanlige” personer ikke føler seg kompetent nok til å 

bedrive kreativ virksomhet.  

 

Kan det være at i vitenskapens etablering av absolutte størrelser for kunnskap, så 

etablerer man også et sammenligningsgrunnlag for disse størrelsene, og at dermed vil det 

kunne skje at både en selv og andre vil vurdere ens forutsetninger for kreativ virksomhet 

som små? Spesielt sett i lys av at kreativitet blir assosiert med enkeltpersoner som er i 

besittelse av en over middels mengde kunnskap innenfor sitt fagfelt, vil man selv kunne 

vurdere sin egen kvantitative mengde kunnskap som utilstrekkelig, og dermed bli ledet til 

å tro at man ikke innehar forutsetningene for kreativitet. 

 

Hvis dette er tilfelle, kan man også spekulere i hvorvidt en slik elitetenkning rundt 

kreativitet vil kunne gjøre at mange tar avstand fra å være kreativ. 
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4.3 Kapitalismen 

 

4.3.1 Utbyttbarhet – menneske som kapital 

 

I sitt verk, Kapitalen, påpeker Marx hvordan menneskets arbeidskraft blir et 

produksjonsmiddel som han eller hun kan selge til en arbeidsgiver.72 Dette er beskrivende 

for hvordan kapitalismen tingliggjør de menneskelige handlingene som ligger til grunn 

for denne arbeidskraften. Dette kommenterer også Lukàcs: 

 

“Arbeidskraftens adskillelse fra arbeiderens personlighet, dens forvandling 

til en ting, til en gjenstand som han selger på markedet ... en evne blir 

løsrevet fra den totale personligheten og objektivert i forhold til den, blir til 

en ting, en vare.”73 

 

Kanskje nettopp fordi denne arbeidskraften ble representert ved en slik matematisk 

størrelse, var det mulig å forestille seg at arbeiderne kunne settes til å gjøre 

usammenhengende, repetitive arbeidsoppgaver. Det ble nemlig et økonomisk spørsmål 

om å best utnytte den størrelsen av arbeidskraft man hadde til disposisjon, og 

matematiske kalkyler ville ha det til at en ekstrem fokusering på en meget spesialisert 

oppgave ville gi høyere produksjonstempo og dermed også større lønnsomhet.  

 

Når Henry Ford begynner å produsere biler på samlebånd i 191374 er dette motivert av 

lønnsomhet, ikke av menneskelige hensyn: 

 

“Den manufakturmessige arbeidsdelingen skaper den kvalitative 

oppdelingen og den kvantitative proporsjonalitet i den samfunnsmessige 

                                                 
72 Marx, K., Kapitalen – Første bok – Bind 1, overs: Kielland, E. og Rafoss S., Oktober: Oslo, 1995. Del I 
s. 195 
73 Lukàcs, G., Historie og klassebevissthet, S. Rafoss og H. Berntsen overs., Gyldendal: Norge, 1971. s. 96 
74 Watts, S., The People’s Tycoon, Alfred A. Knopf: N.Y., 2005. s. 139 



 90 

produksjonsprosessen gjennom oppsplitting av den håndverksmessige 

virksomheten ... Den utvikler ikke bare arbeidets samfunnsmessige 

produktivkraft til fordel for kapitalisten, i stedet for arbeideren, men den 

gjør det ved å forkrøple den individuelle arbeideren.”75 

 

Kapitalismen står altså i følge Marx å tjene på en avskaffelse av den menneskelige ånd, 

ved å redusere mennesket til maskin.76 

 

Ford opplevde riktignok at arbeiderne klaget over de nye, monotone arbeidsforholdene, 

men en lønnsøkning løste det problemet, og Ford kunne øke sin produksjon fra 20.700 

biler i 1910 til 82.400 biler i 1912.77  

 

Chaplin har en scene i sin film “Modern Times”, der han som arbeider ved et samlebånd 

blir nærmest hypnotisert av sin ekstremt repetitive arbeidsoppgave, og ender opp med å 

ikke kunne skille mellom samlebåndet og sine omgivelser, med et morsomt resultat.78 

 

En slik repetitiv oppgave som samlebåndsarbeid er, vil kunne gjøre det meget vanskelig 

for et menneske å skjelne de unike kvalitetene ved hver eneste produksjonsdel som 

passerer på samlebåndet. I lys av masseproduksjonen, er det vanskelig å kunne forsvare 

den kvalitative virkelighetsforståelsen om at alle objekter så vel som ethvert øyeblikk er 

unikt. Når samlebåndet stiller individet ovenfor tilsynelatende identiske objekter som glir 

forbi i bestemte tidsintervaller, dag etter dag, er det så og si å kroppsliggjøre en 

kvantitativ verdensanskuelse. Kan det være at masseproduksjonens vesen driver oss fra 

en virkelighetsoppfatning om det unike og spesielle i alle naturens manifestasjoner, mot 

en ekstrem objektorientert oppfatning der enhver naturopplevelse nærmest forventes å 

eksistere i et større opplag? 

 

Marx kommenterer dette med et sitat av A. Smith: 
                                                 
75 Marx, K., Kapitalen – Første bok – Bind 1, overs: Kielland, E. og Rafoss S., Oktober: Oslo, 1995. Del II 
s. 229 
76 Ibid. Del II s. 226 
77 Watts, S., The People’s Tycoon, Alfred A. Knopf: N.Y., 2005. s. 139 
78 Chaplin, C., Modern Times, Charles Chaplin Productions: USA, 1936  
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“Hos det store flertallet av folket, utvikler intellektet seg nødvendigvis fra 

deres daglige gjøremål. Et menneske som bruker hele livet sitt til å utføre 

noen få enkle operasjoner ... har ingen mulighet til å øve opp sin forstand 

... Han vil normalt bli så stupid og uvitende som det er mulig for en 

menneskelig skapning å bli”79 

 

I forhold til menneskets opplevelse av tid i en slik produksjon sier Lukàcs: 

 

“Tiden mister dermed sin kvalitative, foranderlige, flytende karakter: den 

stivner til et kontinuum som er nøye begrenset, kvantitativt målbart og fylt 

av kvantitativt målbare “ting”: til et rom”80 

 

I forhold til de tidligere diskusjoner om tid, kan man lese dette som en overgang fra en 

kvalitativ til en kvantitativ virkelighetsforståelse. Man kan altså påpeke hvordan 

opplevelsen av tid i et industrisamfunn i sterk grad blir dominert av klokketiden. Som 

arbeider blir ens arbeidsinnsats i løpet av en klokketime direkte overførbart til en 

pengeverdi, eller som Lukàcs påpeker: 

 

“Et menneske i løpet av en time er like mye verdt som et annet menneske i 

løpet av en time.”81 

 

Det er dermed ikke vanskelig å forestille seg den framtredende posisjonen nettopp 

klokketiden vil få for en arbeider. Den dikterer når han skal være på jobb, hvor lenge han 

skal være der, og når han kan gå hjem. I tillegg er arbeiderens lønn som oftest utregnet 

fra hvor mange klokketimer han eller hun har jobbet. Tiden som en objektiv størrelse blir 

dermed en høyst virkelig entitet for en arbeider, og dens “kvalitative, foranderlige, 

                                                 
79 Marx, K., Kapitalen – Første bok – Bind 1, overs: Kielland, E. og Rafoss S., Oktober: Oslo, 1995. Del II 
s. 227 
80 Lukàcs, G., Historie og klassebevissthet, S. Rafoss og H. Berntsen overs., Gyldendal: Norge, 1971. s. 87 
81 Ibid. s. 87 
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flytende karakter”, erstattes med et rasjonelt og objektivt forhold til tiden som et mål på 

hvor mye man har jobbet, og dermed også på hvor mye penger man har tjent. 

 

Dermed kan man si at kapitalismen og dens krav til en underkastelse av klokketiden kan 

være med på å etablere en mer kvantitativ forståelse av tiden og virkeligheten. 

 

4.3.2 Masseproduksjon og reklame 

 

Attali beskriver et problem ved kapitalismens masseproduksjon slik: 

 

“Reproduction, in a certain sense, is the death of the original, the triumph 

of the copy, and the forgetting of the represented foundation is no longer 

anything more than one of the factors in production, on of the aspects of its 

usage, and is very largely determined by the production technology.”82 

 

Ved å la kopien seire over det originale, markerer også kapitalismen hvordan den unike, 

originale kreasjonen bare i mindre grad er nødvendig for samfunnets overlevelse. Det å 

skape noe blir overlatt til industrielle designere, og resten av oss kan kjøpe vår ferdige 

kopi i butikken. Med andre ord er det ingen behov for at vi skal lage noe som helst selv.  

 

Unikheten og uendeligheten den kvalitative virkelighetsforståelsen argumenterer for, vil 

bli enda vanskeligere å akseptere i et samfunn fullt av masseproduserte gjenstander. Det 

er heller ikke ønskelig at mennesker skal bedrive for mye skapende aktivitet, da dette vil 

kunne distrahere den konforme rollen kapitalismen ønsker for sine forbrukere.  

 

En mekanisme som nettopp skal formidle kapitalismens ønsker om forbruk til mennesker, 

er reklamen. 

 

                                                 
82 Attali, J., Noise: The Political Economy of Music, J. Shulte-Sasse & W. Godzich ed., B. Massumi trans., 
Vol. 16, University of Minnesota Press: Minneapolis, 1989. s. 89 
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Reklamen forsøker blant annet å etablere materielle behov i mennesket som kanskje ikke 

fantes fra før. Reklamen spiller typisk på vår forfengelighet og dype ønsker om å bli sett 

og likt, og forsøker derfor å kommunisere at vi vil bli lykkeligere hvis vi kjøper et 

bestemt produkt. Det er derfor av reklamens interesse å til enhver tid analysere sin 

målgruppes ønsker og drømmer, for så å vise hvordan disse kan oppfylles ved å kjøpe 

produktet det reklameres for.  

 

Følgelig kan man si at kapitalismen kvantifiserer selve lykkebegrepet: Et mål for 

reklamen er å kunne etablere en idé om at ens personlige lykke er knyttet opp mot ens 

materielle anskaffelser. Dermed vil også mengden av lykke kunne bli proporsjonal med 

mengden av slike anskaffelser, og lykken får dermed en kvantitativ dimensjon. En 

kvalitativ holdning til lykken vil ikke, som vi har sett tidligere, kunne forholde seg til 

størrelser som “mer” eller “mindre”, og vil derfor ikke være funksjonell for reklamens 

budskap.  

 

Det er viktig å påpeke de mer omgripende effektene reklamen kan ha på større 

grupperinger, og ikke bare på et individ. Gjennom etableringen av trender, blir reklamen 

integrert som en del av kulturen, der grunnleggende mellommenneskelige faktorer som 

tilhørighet og identitet blir knyttet opp mot materiell kapital. Med andre ord blir 

kapitalismens ønske om forbruk integrert som en etter hvert uløselig del av kulturen. Ved 

å sørge for at trendene forandrer seg, opprettholdes dermed også konsum og produksjon.  

 

I hvor stor grad disse mekanismene er bevisst iverksatt av kapitalismen, eller snarere en 

konsekvens av samfunnets utvikling er ikke en aktuell problemstilling for denne 

oppgaven, siden jeg primært er interessert i det som uansett er resultatet: en materialistisk 

og konsumrelatert holdning som får gjennomsyre hele kulturen, og som dermed videre 

etablerer og forsterker en kvantitativ, objektorientert holdning til virkeligheten: 

 

“Folk gjenkjenner seg selv i forbrukervarene sine, de finner sin sjel i bilen 

sin, stero-anlegget, eneboligen, kjøkkeninnretningene. Selve mekanismen 
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som binder individet til samfunnet er forandret, og den sosiale kontroll er 

forankret i de nye behov den har skapt.”83 

 

Og selv om man skulle ønske å stå utenfor, poengterer Marcuse at man i den vestlige 

kulturen er uløselig knyttet opp mot slike økonomiske mekanismer: 

 

“Økonomisk frihet vil således bety frihet fra økonomien – fra å bli kontrollert av 

økonomiske krefter og forhold; frihet fra den daglige kamp for tilværelsen, fra å 

tjene til livets opphold ... At disse forslagene lyder urealistiske er ikke noe tegn på 

deres utopiske karakter, men på styrken til de kreftene som forhindrer at de blir 

virkeliggjort.”84 

 

Kapitalismens verdisyn, at de aller fleste aspektene ved vår tilværelse kan måles i penger, 

har fått en så fundamental plass i vårt samfunn at vi vanskelig kan frigjøre oss totalt fra 

det. 

 

Vi ser altså at kapitalismen har vært delaktig i å etablere en kvantitativ forståelse av 

fundamentale menneskelige egenskaper som for eksempel lykke og verdisyn. Sistnevnte 

kan nemlig også helt uproblematisk ha en kvalitativ karakter, men hos kapitalismen blir 

verdi synonymt med en mengde penger.  

 

4.3.3 Kalkulerbarhet og byråkrati 

 

Kalkulerbarhet er et viktig stikkord for kapitalismen, som Lukàcs poengterer: 

 

“I sitt indre beror den moderne kapitalistiske bedrift fremfor alt på 

kalkulasjon. For å kunne eksistere trenger den et rettsvesen og en 

forvaltning hvis funksjonsmåte i det minste i prinsippet kan kalkuleres 

                                                 
83 Marcuse, H., Det en-dimensjonale menneske, T. Krogh og H. P. Aastorp overs, Pax Forlag: Norge, 1964. 
s. 29 
84 Ibid. s. 24 



 95 

rasjonelt på grunnlag av sikre generelle normer, likeledes som man 

kalkulerer de sannsynelige ytelsene til en maskin.”85 

 

Det Lukàcs sier her er at selve samfunnet til en viss grad må oppføre seg regelmessig for 

at kapitalismen skal kunne fungere. En slik regelmessig institusjon innenfor 

samfunnsadministrasjon er byråkratiet et godt eksempel på. 

 

Weber sier om byråkratiet at: 

 

“... bak hver ekte byråkratisk administrativ handling står det i prinsipp et 

system av “grunner” som lar seg diskutere på et rasjonelt grunnlag – dvs. 

enten subsumpsjon under normer, eller avveining av mål og midler.”86 

 

En rasjonell lovmessighet skal ligge til grunn for enhver avgjørelse som tas. Weber 

påpeker videre at et prinsipp som “likhet for loven” gjør at byråkratiet skal handle saklig i 

formell forstand, noe som skiller seg fra tidligere patrimoniale styresett som kunne handle 

ut fra sitt personlige godtykke.87 

 

Vi ser altså at en kvalitativ vurdering innenfor et byråkrati blir annenrangs i forhold til en 

kvantitativ, lovbestemt vurdering som foreligger som en norm.  

 

Om embetsmannen i et slik byråkratisk system sier Weber: 

 

“... han er bare et enkelt, spesialisert ledd i en hvileløst arbeidende 

mekanisme, som foreskriver ham en marsjrute som i alt vesentlig er 

fastlagt. Betrodd med spesialiserte oppgaver kan denne mekanisme 

(vanligvis) ikke settes i bevegelse eller stanses av ham, men bare ved ordre 

fra høyeste hold. Og gjennom alt dette er han fremfor alt smidd fast i 

interessefellesskapet mellom alle de funksjonærer som er innlemmet i 

                                                 
85 Lukàcs, G., Historie og klassebevissthet, S. Rafoss og H. Berntsen overs., Gyldendal: Norge, 1971. s. 93 
86 Weber, M., Makt og byråkrati, D. Østerberg overs., Gyldendal: Norge, 1971. s. 133 
87 Ibid. s. 133 
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mekanismen – interessen av at den skal fortsette å fungere, og at denne 

form for herredømme skal bestå.”88 

 

Kreativitet eller skapende virksomhet vil dermed bare i mindre grad kunne få plass i et 

byråkrati. Ens arbeidsoppgaver, på samme måte som for samlebåndsarbeideren, er stort 

sett fastlagte med liten mulighet for variasjon.  

 

Weber sier at byråkratiet først og fremst er et maktmiddel i hendene på dem som råder 

over det,89 og med at forutsetningen for kapitalismen ligger nettopp i byråkratiet, og med 

kapitalismens maktposisjon i det vestlige samfunnet, blir det vanskelig å skulle skille 

dem ad. Byråkratiets virkninger blir dermed et annet aspekt ved kapitalismen.  

 

Vi ser dermed hvordan kapitalismen, gjennom byråkratiet, etablerer en tilnærmet antitese 

til det å skulle tenke selv, når enhver beslutning er så preget av et lovverk som ikke bare 

begrenser (og da ikke i forhold til de før diskuterte kreative fordelene med 

begrensninger), men som dikterer og kommanderer, og effektivt reduserer mennesket til 

en administrativ maskin:  

 

“Som en følge av arbeidsprossessens rasjonalisering synes arbeiderens 

menneskelige egenskaper og egenheter stadig mer bare å være feilkilder i 

forhold til disse abstrakte dellover som det på forhånd rasjonelt er regnet 

ut hvordan skal fungere.”90 

 

Man kan også påpeke at alle mennesker i den vestlige kulturen nødvendigvis må forholde 

seg til et slikt byråkrati, og dermed kan man spekulere i om dette igjen vil påvirke også 

de som i utgangspunktet ikke er en del av en slik struktur, til å begynne å tenke sånn som 

de som er det. Den virkelighetsforståelsen som preger embetsmannen innenfor et 

byråkrati, får også dominere de som må forholde seg til et dette byråkratiet, nettopp fordi 

                                                 
88 Ibid. s. 141 
89 Ibid. s. 141 
90Lukàcs, G., Historie og klassebevissthet, S. Rafoss og H. Berntsen overs., Gyldendal: Norge, 1971. s. 87 
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en henvendelse til et byråkratisk system forutsetter at man er kjent med byråkratiets 

virke.  

 

4.3.4 Oppsummering 

 

Den kvantitative virkelighetsforståelsen får dermed i stor grad dominere kapitalismen. 

Den kvantitative størrelsen som pengeverdien utgjør blir rådende ikke bare for industrien 

og dens produksjon, men også for samfunnsmessige og kulturelle forhold, og endelig for 

den menneskelige psyke.  

 

De kvalitative forhold i kapitalismen blir i stor grad en illusjon, skapt av 

masseproduksjonens ønske om å selge hvert eneste objekt som noe unikt og spesielt. 

Reklamens språk ønsker å formidle kvaliteter, men da kvantitative, økonomiske størrelser 

ligger til grunn for disse, vil man jo kunne spørre seg om nesten hele kvalitetsbegrepet 

blir forringet som en kvantitativ størrelse i kapitalismen. 

 

De mer direkte konsekvensene for kreativitet kan vi også se, der innslag av kreativitet 

kan bli en negativ, uberegnelig faktor i det kapitalistiske systemet. Som arbeider i en 

bedrift eller som byråkrat har man klare rammer for hvilke aktiviteter som er tillatt, og for 

store avvik fra disse vil være en trussel mot produksjonen eller byråkratiet. Sagt med 

Lukàcs skal alle “forstyrrende tilfeldigheter” bekjempes med “beskyttelsesanordninger, 

forebyggende tiltak osv.” 91  

 

I forhold til kreativitet, poengterer Small at kapitalismen tar fokus bort fra selve 

produksjonen, og heller fokuserer på det ferdige objektet.92 Med andre ord, at en 

skapende prosess blir mindre viktig enn den endelige kreasjonen. Dermed ser vi at et 

kvantitativt objekt får en større verdi enn en kvalitativ skapelsesprosess, noe som også 

resonerer med masseproduksjonens motiver. Small poengterer også at: 

                                                 
91 Ibid. s. 95 
92 Small, C., Music, Society, Education, Wesleyan University Press: London, 1977. s. 92 
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“So long as we view the created object, rather than the creative process, as 

the essential element of art, we are committed to the work of preservation 

of everything that the past has produced.”93 

 

Igjen altså en kvantitativ akkumulering av objekter som kreative produkter, i motsetning 

til et fokus på den kvalitative, kreative prosessen.  

 

                                                 
93 Ibid. s. 92 
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5 Avslutning 
 

5.1 Oppsummering 

 

Jeg har altså diskutert hvordan kreativitet forholder seg til begrepsparet kvalitativ- og 

kvantitativ virkelighetsforståelse, og hvordan en balanse mellom disse er ønskelig i 

forhold til en kreativ prosess.  

 

Videre har jeg forsøkt å påpeke en generell overvekt av den kvantitative 

virkelighetsforståelsen i den vestlige kulturen, og med dette ønsket å påvise en ubalanse 

mellom de to forståelsene.  

 

Ved å vise eksempler fra det jeg mener står som tre viktige bastioner i den vestlige 

kulturen, kirken, vitenskapen og kapitalismen, mener jeg å kunne vise en slik ubalanse.   

 

Konsekvensen av dette må dermed bli at den vestlige kulturen nødvendigvis ikke tilbyr et 

optimalt utgangspunkt for en kvalitativ forståelse av virkeligheten, og dermed heller ikke 

en optimal forutsetning for skapende virksomhet / kreativitet.  

 

Da denne oppgaven har form som en kritikk mot den vestlige kulturens kreative 

forutsetninger, har jeg også inkludert noen trekk som jeg mener kan ha en mer direkte 

hemmende effekt på kreativitet, i tillegg til de trekk som underbygger den før nevnte 

ubalansen.  

 

5.2 Etterord 

 

Siden mitt hovedargument er at en overvekt av en kvantitativ virkelighetsforståelse vil 

virke som en negativ faktor i forhold til kreativitet, kan denne oppgaven på mange måter 
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leses som et forsvar og et argument for en kvalitativ virkelighetsforståelse, fordi den 

kvalitative virkelighetsforståelsen er underrepresentert. 

 

Dette er derimot ikke det samme som å si at den vestlige kulturen ikke er kreativ. Både 

kirken, vitenskapen og kapitalismen har fostret fram store genier, hvis kreativitet har vært 

substansiell, og hvorvidt dette har vært på grunn av eller på tross av samfunnet skal være 

usagt i denne sammenhengen. Det er også viktig å poengtere at selv om den vestlige 

kulturen ikke nødvendigvis formidler en kvalitativ virkelighetsforståelse som vesentlig 

del av sin arv, er det allikevel fullt mulig for et hvert individ å selv utforske en slik 

forståelse. For eksempel vil jeg hevde at de fleste menneskene som velger å bli kunstnere 

har en forståelse for en kvalitativ virkelighet. “It don’t mean a thing, if it ain’t got that 

swing”, sa Duke Ellington, og “that swing” i denne sammenhengen er en opplagt kvalitet 

ved musikken som de fleste musikere forholder seg til, men som vanskelig lar seg 

beskrive rasjonelt.  

 

For min egen del har denne oppgaven fungert som en redegjørelse for meg selv og mine 

underliggende forutsetninger som en del av den vestlige kulturen, og dermed har også en 

utforskning av en slik kvalitativ virkelighetsforståelse kunne tilføre meg mye både som 

musiker og person. 
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