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Abstrakt 

 

 
To sentrale spørsmål innen matematikkens filosofi omhandler matematiske objekters 

eksistens og hvordan man kan oppnå kunnskap om dem. En matematisk platonist 

tilskriver matematiske objekter en fullstendig avskåret virkelighet, som følgelig leder til 

problemer med å forklare både bevissthetens tilgang til matematisk kunnskap og 

matematikkens anvendbarhet i empiriske vitenskaper. I denne avhandlingen 

diagnostiserer jeg platonistens underliggende antagelser og motivasjoner for å hevde at 

matematiske objekter tilhører en fullstendig adskilt virkelighet. Videre foreslår jeg i 

korte trekk et alternativ, aristotelianismen, som definerer matematiske objekter som 

strukturer som kan forekomme i den konkrete virkeligheten. Husserls fenomenologi 

brukes som et verktøy for å analysere bevissthetens oppfattelse av abstrakte objekter, og 

er dermed sentral i diagnosen av platonismen og forsvaret for alternativet 

aristotelianismen. 
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Forord 

Først og fremst ønsker jeg å uttrykke min oppriktige takknemlighet overfor Øystein Linnebo 

og Dagfinn Føllesdal, henholdsvis avhandlingens veileder og biveileder. 

Øystein Linnebo har i sine tilbakemeldinger vist den unike evnen å se det interessante 

i de resonnementene jeg selv har stilt meg tvilsom til og plukke fra hverandre de delene jeg 

opprinnelig var svært så fornøyd med. Jeg har dratt stor nytte av Øysteins oversiktlige 

forelesninger. Det var Øysteins seminarer om matematikkens filosofi som fikk meg til å innse 

at en filosofisk undersøkelse av abstrakte objekter var mest interessant, og mest kompleks, 

hvis jeg tok utgangspunkt i matematikkens filosofi. Øystein har vist interesse for min 

undersøkelse og har jevnlig informert meg om relevante foredrag - spesielt lærerikt var 

foredraget i regi av hans forskningsgruppe «Metafysikk i vitenskapens tidsalder» på Senter 

for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Dagfinn Føllesdals artikler introduserte meg for Husserls filosofi før jeg startet mine 

studier ved Universitetet i Oslo. Da jeg først leste Husserls tekster skal jeg innrømme at jeg 

fant dem svært komplekse og jeg fikk lite vettug ut av dem. Det var først da jeg fant frem til 

Føllesdals artikler om Husserls filosofi at jeg så relevansen til fenomenologi og startet å forstå 

noe, om enn bare en brøkdel, av Husserls rike tankesett. Etter min pådriven, sa Dagfinn seg 

generøst villig til å holde en femukers seminarrekke på Universitetet i Oslo om Husserls 

fenomenologi. Dagfinns inspirerende og oppklarende seminarrekke har, ved siden av å vekke 

stor interesse blant filosofistudenter både på og utenfor instituttet, vært essensiell for min 

avhandling. 

I tillegg vil jeg rette takk til Frode Kjosavik for gode råd i undersøkelsens spede 

begynnelse, og Hans Robin Solberg for utførlig gjennomlesning av avhandlingen ved et 

senere stadium. Jeg verdsetter også tildelingen av det generøse masterstipendet fra CSMN – 

Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling. 

Til slutt vil jeg takke de to viktigste kvinnene i mitt liv, min kjære mor og min 

kjæreste Sara, hvis eidos er ubegrenset kjærlighet. 
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Innledning 

 
 

Prosessen som har inngått i utarbeidelsen av masteravhandlingen har bestått av å samle 

sammen et hav av tanker, roe ned de høyeste bølgetoppene og kanalisere tankene, slik at de 

argumentene jeg har fisket frem av min bevissthet forhåpentlig fremstår som oversiktlige. 

Dette prosjektet har lært meg svært mye om forskjellige måter å oppfatte vår komplekse 

bevissthet på, og om hvor stor relevans matematikkens filosofi kan ha innenfor flere fagfelt. Å 

utforske relasjonen mellom det abstrakte og vår bevissthet har trigget min nysgjerrighet for 

flere nye problemstillinger og spørsmål som jeg gleder meg til å ta fatt på. 

Jeg ønsker å forklare kort årsaken til mitt språkvalg. Etter å ha tatt bachelorgraden i 

Sambandsstatene, og med det skrev alle filosofiske tekster på engelsk, innså jeg at jeg 

opplevde det som utfordrende å skrive om filosofiske problemer på mitt eget morsmål. Denne 

innsikten motiverte meg til å skrive masteravhandlingen på norsk. Jeg ser verdien av å kunne 

filosofere også på ens morsmål – kanskje spesielt i en tid der flere fagfelt internasjonaliseres 

gjennom å lese utelukkende engelsk litteratur. Flere filosofiske uttrykk jeg benytter i 

avhandlingen er ord jeg har måttet oversette til norsk fra originalspråket, et faktum som kan 

bidra i positiv retning til å bevare norsk som et morsmål å kunne filosofere på – også i 

moderne filosofidebatter.  

Til slutt vil jeg spesifisere at oppgaven kun har oversatt noen av sitatene og begrepene 

som benyttes. De sitatene som egnet seg til å oversettes har jeg oversatt til norsk, mens de 

sitater ble kronglete på norsk har jeg referert til i sin engelske utgave. I tillegg har bruker jeg 

til tider noen begreper på originalspråket. 
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Overblikk 

 
 

I kapittel 1 og 2 presenteres bakgrunn og sentrale forutsetninger for undersøkelsen. Grunnet 

matematikkens slående objektivitet og anvendelighet tar undersøkelsen utgangspunkt i at 

abstrakte objekter, eller mer spesifikt, matematiske objekter, eksisterer på én eller annen måte. 

To alternativer drøftes: platonismen og aristotelianismen. Førstnevnte innebærer å trekke 

konklusjonen at matematiske objekter eksisterer i en avskåret og høyerestilt virkelighet. Jeg 

argumenterer for at platonismen, i den ekstreme varianten erkeplatonismen, møter problemer 

med å redegjøre for både anvendelsen av og kunnskapen om matematiske objekter. 

Antagelsene som ligger til grunn for platonismen er objekt for min diagnose. Den 

grunnleggende antagelsen, som går ut på at det stabile ikke kan være tilstede i det 

foranderlige, presenteres – en antagelse som drøftes videre i diagnosens siste del, kapittel 5. 

Aristotelianismen, et relativt oversett alternativ innen matematikkens filosofi, presenteres som 

en mulig løsning til å forklare tilgangen til og anvendelsen av matematiske objekter. 

Kapittel 3 utgjør diagnosens første del og argumenterer for at matematiske objekters 

status som gjenstander er en underliggende antagelse for erkeplatonistens tilskrivelse av 

matematiske objekter å tilhøre en avskåret virkelighet. Matematiske objekters status som 

gjenstander kan forklares i lys av bevissthetens intensjonalitet, et aspekt som er sentralt i 

Husserls filosofi. Kapittelets redegjørelse for sentrale deler av Husserls fenomenologi, som 

innebærer blant annet at bevisstheten er rettet som om mot et objekt – at noe har status som en 

gjenstand for bevisstheten er altså en egenskap ved erkjennelsen og ikke nødvendigvis en 

egenskap ved det som erkjennes. Gitt matematikkens stabilitet, står vi igjen med mulighetene 

at matematiske objekter faktisk er gjenstander eller at de er strukturer. Gitt matematikkens 

anvendelighet virker alternativet at det er strukturer mer plausibelt. Her kommer Husserls 

reduksjoner, nærmere bestemt eidetiske reduksjon, til nytte. 

Første del av kapittel 4 tar for seg problemer som gjerne møter redegjørelsen for 

hvordan man erkjenner matematiske objekter – enten subjektivisme eller «obskurt». 

Påstanden om at matematikk er interne dannelser knyttes gjerne til «psykologismen». 

Subjektets manglende evne til å konstituere det objektive er en viktig, og til dels riktig, 

motivasjon for platonisten. Imidlertid argumenterer jeg for viktigheten av å skille mellom det 

interne som kilde og det interne som import. Hvis man godtar at det interne ikke er import av 

matematikk, men en kilde til erkjennelsen av det, står erkeplatonistens konklusjon om en 

avskåret virkelighet som kun et mulig, men ikke nødvendig utfall. Kapittelets andre del 

drøfter løsningen intuisjon, med utgangspunkt i Gödels filosofi, som av flere kalles «obskur». 
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Kapittelet konkluderer dog med å presentere hvordan intuisjon av matematiske objekter 

fremstår som mer plausibel og mindre obskur hvis man tar utgangspunkt i Husserls 

reduksjoner og aristoteliske essenser. 

Kapittel 5 utgjør diagnosens siste del og hevder at en sentral antagelse som ligger til 

grunn for erkeplatonistens tilskrivelse av matematiske objekter en avskåret virkelighet er at 

aristotelianisme avskrives som et alternativ. Jeg viser til mulige motivasjoner for 

avskrivningen av strukturer som faktisk eksisterende, som er aristotelianismens hovedtese. 

Husserls teori om reduksjoner kan belyse hvordan man oppfatter strukturene, og jeg hevder at 

aristotelianismen gir plausible forklaringer på både bevissthetens tilgang til matematiske 

objekter samt på matematikkens anvendbarhet i empiriske vitenskaper. Til slutt følger en 

oppsummerende konklusjon i kapittel 6. 
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DEL 1: Symptomer 

 

 

 

 

Kapittel 1 

 

 

 

 

 

Forutsetninger 

 

 

 

There is no branch of mathematics, however abstract, which may not some day be applied to 

phenomena of the real world. 

- Nikolaj Ivanovitsj Lobatsjevskij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1. Innledning 

Det sies at over inngangspartiet til Platons akademi stod det skrevet «ΑΓΕΩΜΕΤΡΗΤΟΣ 

ΜΗΔΕΙΣ ΕΙΣΙΤΩ» («La bare de som har kunnskap om geometri komme inn»).1 Selv om 

autentisiteten til dette som et historisk faktum ikke kan bekreftes, er historien ganske rimelig 

fordi geometrien, og med den også matematikken, kan sies å være et tydelig eksempel på det 

abstrakte som noe stabilt som går ut over den sanselige erfaringen, vel i samsvar den 

platonske idéverdenen. Det er naturlig å referere en undersøkelse av matematikkens filosofi 

tilbake til antikk gresk filosofi, ettersom både filosofien og matematikken slik vi kjenner den i 

dag hadde sitt utspring i gresk antikk tenkning.2 En betegnelse for det stabile er «eidos». 

Tanken bak filosofens søken etter eidos er at kunnskap må bygges på noe stabilt. I bred 
 

1  (Katz, 1993, s. 67). 
2 (Shapiro, 2011, s. 49). 
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forstand anser både Platon og Aristoteles filosofens mål å være søken etter eidos, men de 

ueniges om hva slags eksistens det stabile har og hvordan man oppnår kunnskap om det 

stabile. De nyere filosofiske spørsmålene som reises om abstrakte objekters eksistens og 

bevissthetens tilgang til abstrakte objekter gjenspeiler den antikke filosofiske debatten om 

eidos på flere måter. 

Legg merke til at den påståtte skriften over inngangspartiet til Platons akademi også 

inneholder et aspekt som helt opp til moderne tid har gitt utspring til kritikk av platonismen, i 

hvert fall matematisk platonisme, nemlig det aspektet at man oppnår kunnskap om 

matematikk – i dette tilfellet, kunnskap om geometri. For at en matematiker skal kunne utføre 

kalkulasjoner er det en selvfølge at matematikeren må kunne ha en viss kunnskap om 

matematikken. Hvis matematiske objekter tilhører en abstrakt virkelighet og menneskelig 

bevissthet tilhører en konkret virkelighet, innebærer det en relasjon mellom det kausale og det 

ikke-kausale – en problematisk relasjon å redegjøre for. Relatert til matematikkens abstrakte 

natur er også utfordringen å forklare hvordan abstrakt matematikk kan benyttes i empiriske 

vitenskaper. En fullstendig filosofisk redegjørelse for matematiske objekter bør altså kunne 

forklare for følgende tre sentrale egenskapene ved matematikken: 

 

1. Matematikkens stabilitet og objektivitet 

2. Vår tilgang til, eller kunnskap om, matematikken 

3. Matematikkens anvendbarhet i empiriske vitenskaper 

 

 

Jeg ønsker å understreke at denne undersøkelsen ikke har ambisjoner om å fremlegge 

en matematikkfilosofisk teori, men snarere å analysere generelle trekk ved en allerede 

fremtredende teori, matematisk platonisme, samt å foreslå en mulig alternativ teori, 

aristotelianisme. Før vi kommer så langt er det fordelaktig å se noe nærmere på de tre sentrale 

egenskapene ved matematikken, for å presentere hvordan denne undersøkelsen skal tilnærme 

seg dem. 

 

1. Matematikkens stabilitet og objektivitet 

Spørsmålet om abstrakte objekters væren har fått økt filosofisk oppmerksomhet i nyere tid.3 

Skillet mellom konkrete og abstrakte objekter er langt fra noen ny filosofisk tanke, men 

oppmerksomheten økte betraktelig med Gottlob Freges insistering på objektiviteten og a 

 
 

3  (Rosen, 2014) 
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priori-karakteren til matematiske og logiske sannheter, som innebærer at matematiske 

objekter hverken er materielle ting eller subjektive ideer i bevisstheten. Mens filosofer før 

Frege tradisjonelt trakk skillet mellom ideenes sfære, eller mentale enheter, og det materielle 

objekters sfære, delte Frege enheter inn i tre sfærer, eller tre «riker». Mentale enheter tilhører 

det første riket og konkrete objekter tilhører det andre riket. Basert på distinksjonen mellom 

mening (Sinn) og referanse (Bedeutung), hevdet han at det var en tredje sfære innen tenkning. 

Mens ideer krever en innehaver av ideene, eksisterer meninger uavhengig av oss. De 

uavhengige og objektive egenskapene kjennetegner innbyggere av det tredje riket. Frege 

hevder at for eksempel tall og geometriske figurer tilhører det tredje riket, hvis objekter er 

forskjellig fra både konkrete objekter i den sansbare virkeligheten og interne objekter i den 

subjektive bevisstheten. Objekter av det tredje riket er abstrakte, men fremtrer som objektive. 

Forskjellen mellom Freges tre riker kan illustreres med et eksempel: En tømmerhugger 

kan peke ut et tre, mens en matematiker kan plukke ut tallet tre. Forskjellen mellom objektet 

for tømmerhuggeren og objektet for matematikeren, henholdsvis treet og tallet tre, er åpenbar; 

treet er konkret og tilhører det andre riket, mens tallet tre er abstrakt. Forskjellen blir kanskje 

mindre åpenlys, men ikke desto mindre essensiell, hvis tømmerhuggeren ikke peker ut et 

konkret tre, men tenker for seg et tre – altså, objektet for tømmerhuggerens erkjennelse er 

ideen om et tre. Mens ideen om et tre avhenger av tømmerhuggerens subjektive oppfatning av 

hva et tre er – hvilket innebærer at det kan være ideen om alt fra en vissen gran til et frodig 

epletre – er tallet tre uavhengig matematikerens oppfatninger om tallet. Tømmerhuggerens idé 

om treet tilhører det første riket, mens tallet tre et «abstrakt objekt» tilhørende Freges tredje 

rike. Freges argumenter slo an blant filosofer og ordet «abstrakt objekt» ble brukt for å 

beskrive objekter som tilhører nettopp det tredje riket. 

 

2. Vår tilgang til, eller kunnskap om, matematikken 

Paul Benacerraf (2004) fremlegger den epistemologiske utfordringen ved matematisk 

platonisme slik: ”Det må være mulig å knytte hva det er for p å være sann sammen med min 

oppfatning at p” (s. 667). Med andre ord må kunnskap involvere en kausal forbindelse 

mellom den vitende og det det vites noe om. For vårt henseende, i undersøkelsen av 

matematiske objekter, innebærer dette en forbindelse mellom matematikerens (kausale) 

kunnskap og matematiske (ikke-kausale) objekter. 

Denne undersøkelsen erkjenner at erkeplatonismen, det vil si den ekstreme varianten 

av platonisme, innebærer utfordringen å redegjøre for bevissthetens tilgang til matematikken. 

I §5 drøftes dette tilgangsproblemet ved erkeplatonismen. Videre presenterer undersøkelsen 
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Husserls persepsjonsteori, som inkluderer abstrakte objekter i hva bevisstheten har tilgang til 

gjennom persepsjon. 

 

 

 

3. Matematikkens anvendbarhet i empiriske vitenskaper 

Det abstrakte inneholder tall, universalier, proposisjoner, matematiske mengder, ideer og 

begreper, som står i motsetning til konkrete objekter, slik som faste stoffer, væsker, gasser, 

partikler og organismer. Motsetningen mellom det abstrakte og det konkrete fremstår i dette 

tilfellet likevel ikke å være total, tatt i betraktning at tall, proposisjoner, osv. er anvendbare til 

for eksempel å beskrive, strukturere, eller måle konkrete objekter, slik som faste for eksempel 

stoffer, væsker, osv.4   I flere tilfeller er det abstrakte strukturer ved den sansbare 

virkeligheten. En grunn til at det abstrakte spiller en så viktig rolle er dets praktiske nytte. 

Matematikken, som mest sannsynlig er det reneste eksempelet på abstrakte objekter, har 

nærmest ubegrenset anvendelse. Matematikken er objektiv og uforanderlig og likevel 

anvendbar i den foranderlige virkeligheten. 

Geometri og aritmetikk er relativt enkelt å gi eksempler på anvendbarhet, mens mer 

abstrakte deler av matematikken er mer utfordrende å beskrive anvendbarheten til. Dog er det 

stadig eksempler på mer abstrakte deler av matematikken, som først ikke synes å ha praktisk 

anvendbarhet i den konkrete virkeligheten, som oppdages å likevel være anvendelig. En slik 

anvendbarhet kan ikke være tilfeldighet. Sidestilt med tilgangsproblemet, anser denne 

undersøkelsen anvendelsesproblemet å være et problem for erkeplatonisten. 

 

§2. Det stabile som adskilt 

 
 

Denne undersøkelsen vil tilnærme seg spørsmålet om matematiske objekters stabilitet ved 

blant annet å analysere hvordan stabiliteten fungerer som en motivasjon til å tilskrive 

matematiske objekter en virkelighet som er totalt adskilt fra den konkrete. I et utdrag fra 

Metafysikken beskriver Aristoteles en årsak til hvorfor det er en tendens til å hevde at det 

finnes en virkelighet utover den fysiske virkeligheten, 

Those who believe in the forms [eidé] came to this belief because they became 

convinced of the truth of the Heracleitean view that all senseperceptible things [ta 

aisthéta] are always flowing. So [they concluded] that if there is to be explanatory 

 

4 (Chudnoff, 2012, s. 706) 
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knowledge [epistémé] and wisdom [phronésis] about anything, there must be certain 

other natures, besides [para] the ones that can be perceived through the senses, which 

are enduring [i.e. not flowing and changing]. … […] Socrates was justified in 

searching for what something is [to ti estin, the essence]; for he was seeking to reason 

deductively, and the starting-point [arché] of deductive reasoning is the essence [to ti 

estin]. …For there are just two things that one might fairly ascribe to Socrates, 

namely, inductive arguments and giving universal definitions, both of which are 

concerned with the starting-point [arché] of explanatory knowledge. But Socrates did 

not make universals separate; the Platonists, on the other hand, did make them 

separate, and such beings [i.e. separate beings] they called ’ideas’ (idea, also eidé, 

’forms’).5 

Først av alt legger man merker til at Aristoteles anser søken etter essenser som en 

hovedoppgave for både seg selv og Platon, men kritiserer Platons antagelse om at essensene 

er adskilte former. Følgende resonnement for å tilskrive det abstrakte en adskilt virkelighet 

presenteres: 

 

P1: Det sansbare er i stadig forandring 

P2: Forklarende kunnskap tar utgangspunkt i det stabile 

K: Derfor må det finnes en stabil virkelighet (abstrakt) ved siden av den foranderlige 

virkeligheten (konkret) 

 

Konklusjonen fremtrer ikke som særlig sterk, da det ikke er en nødvendig konsekvens gitt P1 

og P2, og det synes å være et ytterligere premiss som ligger til grunn: 

 

P3: Det stabile er ikke tilstedeværende i det foranderlige 

 

 

Resonnementet som Aristoteles gjengir er i tråd med flere av Platons egne argumenter for 

eksistensen av en avskåret idéverden av abstrakte objekter. I Kratylos presenterer Platons 

Sokrates følgende argument for nødvendigheten av stabilitet for å kunne oppnå kunnskap, 

 

 

 

 
 

5 (Aristoteles, 1941, Metaphysica, 1078b12-32); se også XIII. 9, 1086a32-b13 og 1.6, 987a29-b10. 

Aristoteles synes for øvrig å referere til den historiske Sokrates, og ikke karakteren Sokrates som 

presenteres i Platons dialoger. Denne tolkningen støttes av blant annet (Nussbaum 1986). 
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Men […] det er heller ikke naturlig å si at det finnes erkjennelse hvis alle ting skifter 

og intet forblir. […] Men hvis også selve erkjennelsens natur forandrer seg, vil det 

ikke lenger være erkjennelse så snart den forandrer seg til en annen natur enn 

erkjennelse. Hvis den alltid skifter, vil det aldri være noen erkjennelse, og ut fra dette 

resonnement vil det hverken være noe som kan erkjenne, eller noe som blir erkjent. 

Men om det alltid finnes det som erkjenner, og det som blir erkjent, hvis det vakre og 

det gode eksisterer og hver enkelt av de eksisterende ting, ser dette som vi nå taler om 

– i mine øyne – ikke ut til å være lik en strøm eller bevegelse.6 

 
 

Platons argument bygger også på sammenligningen mellom den foranderlige fysiske 

virkeligheten og det uforanderlige abstrakte virkeligheten, med P3 som et underliggende og 

unevnt premiss. Hvis P3 ikke ligger til grunn, og det stabile kan forekomme i det foranderlige, 

er avskjæring av en abstrakt virkelighet fra den fysiske ikke lenger en naturlig følge av 

Platons resonnement. Da står resonnementet simpelthen som et argument for at kunnskap har 

en stabil natur uten å utelukke at det stabile kan finnes i den foranderlige naturen. Muligheten 

for det stabile å forkomme i den konkrete diskuteres i kapittel 4. 

 

§3. Det realistiske utgangspunktet 

 
 

I denne undersøkelsen starter jeg fra et realistisk utgangspunkt, både med tanke på den fysiske 

virkeligheten og den abstrakte. Det vil si at jeg tar utgangspunkt i at abstrakte objekter 

eksisterer på en eller annen måte. Utgangspunktet følger den sunne filosofiske metoden som 

Aristoteles presenterer, hvor man starter med allmenne oppfatninger om noe, og kritisk 

drøfter tidligere store filosofers tenkning om den allmenne oppfatningen: «Start with study of 

ordinary beliefs and sayings and a review of previous scientific or philosophical treatments of 

the problem, the views of ’the many and the wise’» (Aristoteles, 1941, Topica, 104a8-12). 

Den konsise redegjørelsen for undersøkelsens realistiske utgangspunkt går kort sagt ut på at 

ontologisk realisme er det eneste utgangspunktet som kan gi en plausibel forklaring på 

matematikkens objektivitet. 

Matematisk diskurs refererer til spesielle typer objekter, som tall, punkter, funksjoner 

og sett. Hva er disse objektene matematikere refererer til? Og kan man si at de eksisterer? 

 

6  (Platon, 2005, Kratylos §440a-b). 
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Innen vitenskapen anses matematiske objekters eksistens nærmest som en selvfølge, og jeg vil 

påstå at det samme gjelder den allmenne oppfatningen. Det virker absurd å foreta et 

vitenskapelig eksperiment med formål å skape eller ødelegge et tall, på samme måten som det 

er absurd å be noen om å plassere hvor tallet to er i det fysiske rommet. En ontologisk realist 

unngår disse absurditetene ved å insistere på at i hvert fall noen matematiske objekter 

eksisterer som objektive enheter, uavhengig av matematikeren. Realistens opponenter er i 

hovedsak idealisten og nominalisten. 

Idealisten påstår at matematiske objekter eksisterer, men hevder at de er avhengige av 

en intelligent aktørs bevissthet. En idealist kan for eksempel påstå at matematiske objekter er 

konstruksjoner som oppstår i hver matematikers individuelle bevissthet. Mens noen idealister 

vil hevde at enhver matematiker har sine egne naturlige tall, geometriske figurer osv., påstår 

andre idealister at matematiske objekter er del av en mental kapasitet som deles av alle 

mennesker. Felles for alle idealister er imidlertid at uten intelligente aktørers bevissthet, 

eksisterer intet matematisk objekt. 

Nominalisten derimot benekter matematiske objekters eksistens. En vanlig versjon av 

nominalisme står for at matematiske objekter er ren lingvistisk konstruksjon. Mens det er 

vanlig å skille mellom et objekt og navnet på dette objektet, benekter noen nominalister dette 

skillet og hevder at tallet ti, for eksempel, kun er det korresponderende tallet «10».7 

Felles for idealisme og nominalisme er at begge teoriene innebærer at matematiske 

objekter i én eller annen forstand er konstruksjoner – enten mentale eller lingvistiske. En 

felles utfordring for teorier som påstår at matematikk er ren konstruksjon – enten mental eller 

lingvistisk – er å forklare hvordan konstruksjon av matematiske objekter skiller seg fra annen 

subjektiv konstruksjon. For idealistene, hva innebærer skillet mellom konstruksjon av 

subjektive ideer og konstruksjon av objektive matematiske objekter? For nominalister, hva 

innebærer skillet mellom konstruksjon av foranderlige språk og konstruksjon av uforanderlige 

matematiske objekter? Det jeg anser for å være idealismens og nominalismens manglende 

evne til å kunne gi en plausibel forklaring på hvordan matematikken skiller seg ut som 

konstruksjon er min hovedmotivasjon for at denne undersøkelsen har et realistisk 

utgangspunkt. Teoriene om idealisme og nominalisme er langt mer kompleks og mangfoldig 

enn slik de er fremstilt overfor, men siden dette kun er en kort redegjørelse for undersøkelsens 

motivasjon til å ta et realistisk utgangspunkt og ikke er et forsøk på å motbevise noen av de to 

teoriene, tillater jeg meg å fortsette undersøkelsen. 

 
 

7  (Shapiro, 2011, s. 25-27). 
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Med utgangspunkt i at matematiske objekter eksisterer på en eller annen måte (som 

noe ikke-mentalt), gjenstår blant annet spørsmålet om hvilken måte de eksisterer på. Jeg 

drøfter to mulige svar: 

1. Platonisme, som svarer at abstrakte objekter eksisterer totalt uavhengig den 

konkrete verdenen og tilhører en høyerestilt og avskåret virkelighet. 

2. Aristotelianisme, som svarer at abstrakte objekter eksisterer som strukturer eller 

mulige strukturer i den fysiske virkeligheten. 

Innen matematikkens filosofi refererer ofte ontologisk realisme til matematisk platonisme. 

Imidlertid faller både platonisme og aristotelianisme inn under kategorien ontologisk 

realisme, og noen vil med dette kunne hevde at aristotelianisme er en type platonisme. For å 

unngå forvirring og for å kunne føre en mer nøyaktig diskusjon mellom to typer teorier tar jeg 

i denne undersøkelsen stort sett avstand fra dette bredere begrepet platonisme og bruker de to 

mer spissede begrepene «erkeplatonisme» og «aristotelianisme». Hva jeg legger i de to 

spissede begrepene vil bli tydelig i beskrivelsene som følger. 

 

§4. Platonisme og erkeplatonisme 

Å innta et platonistisk standpunkt til spørsmål om abstrakte objekter kan ta mange former, og 

denne undersøkelsen vil ikke kunne dekke alle. De aspektene ved platonismen som er 

interessante for denne diskusjonen er tanken om at abstrakte objekter tilhører en avskåret og 

høyerestilt virkelighet. (Linnebo, 2013) hevder at matematisk platonisme generelt kan 

defineres som å stå for følgende tre teser: 1. eksistens: at matematiske objekter eksisterer; 2. 

abstrakthet: at matematiske objekter er abstrakte; og 3. uavhengighet: at matematiske 

objekter er uavhengige av enhver bevissthet.8 Linnebo slår fast at tesen om uavhengighet er 

mindre klar enn de to andre påstandene, da det er uklart hva tesen egentlig står for. Tesen om 

matematiske objekters uavhengighet står er essensiell i å forsvare matematikkens objektivitet. 

Ved første øyenkast står tesen for at selv om det ikke ville ha eksistert intelligente agenter, 

ville matematiske objekter fortsatt ha eksistert, men tesen kan tolkes på flere forskjellige 

måter, som kan sies å presentere ulike grader av uavhengighet. Følgende tolkninger av 

uavhengighetstesen, presentert etter stigende grad, kan fremlegges: 

 

3A: Matematiske objekter er ikke avhengig av noen intelligent aktørs erkjennelse for å 

eksistere. 

 

8  (Linnebo, 2013). 
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3B: Matematiske objekter eksisterer på lik linje med den fysiske virkeligheten, og 

eksisterer uavhengig av aktørers erkjennelse, men kan forekomme i den persiperbare 

virkeligheten. 

3C: Matematiske objekter er fullstendig uavhengig enhver bevissthet og kan ikke 

forekomme i den persiperbare virkeligheten. 

 

Hvis man tar utgangspunkt i at matematiske objekter eksisterer som noe objektivt, 

fremstår 3A nærmest som en selvfølge. Om man påstår at matematiske objekter er avhengige 

av vår bevissthet, vil det være vanskelig å forklare at matematikken er noe annet enn 

subjektiv, ettersom mental konstruksjon er noe subjektivt. La oss vise den alvorlige ulempen 

ved en slik slutning ved å drøfte et eksempel: Hvis matematikken avhenger av mental 

konstruksjon, hva da med Fermats siste teorem (at det ikke finnes noen positive heltall x, y, z, 

slik at xn+yn  = zn, der n er et  > 2)? Som kjent skrev Fermat i herrens år 1637, i margen av 

sin utgave av Diophantus’ Arithmetica – hans store inspirasjon – at han hadde «et virkelig 

bemerkelsesverdig bevis» for denne satsen, men at det ikke var nok plass i margen til å skrive 

det ned.9 Fermat fikk aldri skrevet ned beviset og først i 1995 kom Andrew Wiles10  opp med 

et høyst komplisert 200-siders bevis for teoremet. Må man diskutere hvorvidt Fermat faktisk 

hadde det korrekte beviset (i form av mental konstruksjon) for å kunne avgjøre om satsen 

eksisterte fra og med 1637 eller 1995? Dersom Fermat faktisk hadde kommet frem til beviset 

i hodet, eksisterte sannheten siden 1637? Og hvem eksisterte den i så fall for, hvis Fermat 

ikke fikk skrevet ned beviset?11  At en matematisk likning skal være tidsavhengig er i beste 

fall utilfredsstillende. 

Vi kan altså konkludere med at 3A-tolkningen av uavhengighetstesen virker ganske 

plausibel. Innen ekstrem platonisme viser uavhengighetstesen imidlertid til en mer total 

uavhengighet, som innebærer at det abstrakte tilhører en virkelighet som er adskilt ikke bare 

fra bevissthetens erkjennelse, men også fra den konkrete virkeligheten. Vi står igjen med 3B, 

at «Matematiske objekter eksisterer på lik linje med den fysiske virkeligheten, og eksisterer 

 
 

9  (Singh, 1998, s. 7). 
10  Vinner av Abelprisen 2016. 
11 Et eksempel på en matematikkfilosofisk teori som støtter at mental konstruksjon har en dannende 

rolle i matematikken er L.E.J. Brouwers intuisjonisme, som går ut på at matematiske sannheter 

eksisterer først når det er et bevis for dem (Brouwer, 2004, s. 80-81). Brouwers intuisjonisme har etter 

mitt syn problemer for å gi en plausibel forklaring på hvorfor matematikken er objektiv. I (Korsnes 

2014) argumenterer jeg for at blant annet Brouwers to-én-het ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å 

forklare overgangen fra at noe oppfattes på en viss måte til at det faktisk er slik. En uheldig følge av 

dette er blant annet at matematikken ifølge Brouwers intuisjonisme er tidsavhengig. 
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uavhengig av aktørers erkjennelse, men kan forekomme i den persiperbare virkeligheten» og 

3C, at «Matematiske objekter er fullstendig uavhengig enhver bevissthet og kan ikke 

forekomme i den persiperbare virkeligheten». Mens 3C står for en total adskillelse åpner 3B 

for at matematiske objekter kan oppfattes i den persiperbare virkeligheten. 

Videre i undersøkelsen skiller vi mellom erkeplatonisme, som støtter 3C-versjonen av 

uavhengighetstesen, og aristotelianismen, som støtter 3B-versjonen. Erkeplatonismen og 

aristotelianismen skiller seg altså fra hverandre på grunnlag av forskjellig type 

uavhengighetsteser. 

 

§5. Problemer ved erkeplatonisme 

 
 

Som vi husker støtter erkeplatonisten 3B-tolkningen av uavhengighetstesen. Det er verdt å 

drøfte problemene ved en slik total adskillelse mellom det abstrakte og det konkrete. Jeg vil 

trekke frem spesielt to problemer: 1. tilgangsproblemet og 2. anvendelsesproblemet. 

1. Tilgangsproblemet: Først av alt innebærer en avskåret og høyerestilt abstrakt 

virkelighet en påstand om noe man i prinsippet ikke skal kunne ha kunnskap om. Dersom 

matematikk er totalt avskåret fra den konkrete virkeligheten hvor mennesker og vår bevissthet 

befinner seg, hvordan kan man da oppnå kunnskap om de matematiske objektene? Dette 

problemet er kjent blant annet som tilgangsproblemet innen matematikkens filosofi.12 

Tilgangsproblemet er også relevant innen generell epistemologi når man drøfter Platons 

idéverden, og synes å være Aristoteles’ hovedmotivasjon for å frastå en adskillelse. 

Benacerraf hevder at «betraktninger av sannhet som behandler matematisk og ikke- 

matematisk diskurs gjør dette på bekostning av å la det bli stående igjen som uforståelig 

hvordan vi kan ha noe matematisk kunnskap i det hele tatt …» (Benacerraf, 2004. s. 403). 

2. Anvendelsesproblemet: En ytterligere utfordring for erkeplatonisten er å forklare 

matematikkens påfallende evne til ikke bare å kunne forklare fenomener i (den fysiske) 

naturen, men også å kunne predikere hva som vil skje i naturen. Matematikk er sentral innen 

fysikken og andre naturvitenskaper. Denne egenskapen ved matematikken er nødt til å kunne 

redegjøres for hvis en utdypning om matematikken skal være tilfredsstillende. 

 

 

 

 

 

 
 

12  På engelsk: «the access problem» 
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§6. Diagnosen 

 

 
Aristoteles var skeptisk til å tilskrive matematiske objekter, eller platonske former, å tilhøre 

en virkelighet som er separat fra den persiperbare virkeligheten. I stedet for å motbevise 

platonistenes totale adskillelse mellom det abstrakte og det konkrete, som blir en ufruktbar 

«påstand mot påstand», tar Aristoteles til å diagnostisere hvorfor man ikke stoler på det 

sansbare som et utgangspunkt. 13 Hans diagnose er kortfattet, og jeg ser verdien av å følge opp 

tråden med en mer omfattende diagnose. En slik diagnose vil ikke kunne gi noen ontologiske 

bevis, men kan forklare underliggende antagelser og motivasjoner som kan være årsaker til 

hvorfor det ved første øyenkast kan virke fornuftig å separere to virkeligheter og tilskrive én 

virkelighet en overordnet status. 

Hvis en person påstår at flyvende griser eksisterer vil en diagnose ikke kunne 

motbevise flyvende grisers eksistens, men diagnosen kan gi en forklaring på hvorfor personen 

hevder at flyvende griser eksisterer (for eksempel at personen mener at ikke-eksisterende 

objekter har en form for eksistens, siden man kan referere til dem). Som det kommer frem av 

eksempelet er det snakk om en filosofisk diagnose. 

Filosofer kjenner gjerne igjen bruken av ordet «diagnose» fra Wittgensteins filosofiske 

diagnoser av filosofiske paradokser, som gjerne konkluderte med å avvise paradoksene som 

reelle paradokser og argumentere for at det hele var bygget på misoppfatninger. Denne 

undersøkelsen har ikke som mål å hevde at et filosofisk problem er bygget på språklige 

villfarelser og anerkjenner at det er en reell filosofisk utfordring å redegjøre for bevissthetens 

erkjennelse av det vi kaller abstrakte objekter. En diagnose, slik det anvendes i denne teksten, 

har som formål å identifisere bakenforliggende antagelser og medfølgende konklusjoner ved 

et tankesett. I dette tilfellet er platonismen det tankesettet som er satt under lupen. 

Identifisering av antagelser som gjøres innen tankesett, eller filosofiske teorier, kan bidra til 

ikke bare å øke forståelsen av teorien, men også å gi en velbegrunnet og nøyaktig kritikk av 

visse aspekter ved teorien. Denne typen diagnose utforsker et filosofisk tankesett i stedet for å 

avvise et tankesett uten å ha satt seg tilstrekkelig inn i hva tankesettet faktisk går ut på. Slike 

ureflekterte avvisninger er ufilosofiske. 

Ordet «diagnose» er opprinnelig og etymologisk sett et generelt begrep som betyr 

«gjennom kunnskap» (dia = gjennom (gr.), gnosis = kunnskap (gr)), men dets bruksområde 

har i hovedsak snevret seg inn til medisinsk gjeldende. En medisinsk diagnose identifiserer 

 

13 Aristoteles, Metafysikken V. Referert til og diskutert i (Nussbaum, 1986). 
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sykdomstilstander, altså noe som avviker fra normal funksjon. Denne filosofiske diagnosen 

anser platonismen som en fullverdig filosofisk teori og forsøker slett ikke å hevde at 

platonismen er en filosofisk «sykdomstilstand», men den betrakter dog platonismen i en viss 

forstand som et avvik fra ordinær tenkemåte. La meg kort redegjøre for hva som ligger i 

denne holdningen. Man kaller gjerne sanse- og persepsjonsinntrykk for «gitte», ettersom disse 

inntrykkene har en såpass direkte påvirkning på vår bevissthet. Hvis vi kaller de inntrykkene 

vi sitter igjen med ved sanse- og persepsjonsinntrykk for «ordinær tilstand», så representerer 

ekstreme versjoner av platonismen et avvik fra denne tilstanden; erkeplatonisten stoler ikke på 

sanse- og persepsjonsinntrykk og står for at den fysiske verdenen ikke gir oss sann kunnskap 

med platonsk sikkerhet. Uformelt uttrykket kan man si at platonismens avvik fra det 

«ordinære» består i å diskreditere sansene, som man i naturlig tilstand tar for gitt. 

Platonisten er på ingen måte alene innen filosofien om å diskreditere sansene. Denne 

teksten skal imidlertid ta for seg kun den erkeplatonistiske versjonen av sanseskepsis ettersom 

ekstreme typer platonister ikke stopper ved skepsisen, men bruker sanseskepsisen til å vise til 

en ontologisk høyerestående og adskilt virkelighet. Platonismen står sterkt innen 

matematikkens filosofi,14 og jeg tror dette steget som går ut over skepsisen og bygger på en 

separat ontologisk virkelighet er en årsak til platonismens sterke ståsted. Få betviler 

matematikkens objektivitet og den fysiske verdenens foranderlighet, og følgelig synes en 

ontologisk høyerestilt virkelighet plausibelt ved første øyenkast. Den påfølgende diagnosen 

av platonismen vil imidlertid påvise at situasjonen er mer kompleks enn som så. Som en del 

av identifiseringen av underliggende antagelser og motivasjoner for erkeplatonisten støtter 

diagnosen seg til deler av Husserls fenomenologi for å belyse at flere av antagelsene kan sies 

å representere egenskaper ved vår bevissthet. 

 

§7. Kapitteloppsummering 

 
 

I dette kapittelet har jeg gjennomgått utgangspunktene for undersøkelsen, som innebærer 

blant annet et realistisk utgangspunkt. I tillegg presenterte jeg tre egenskaper ved 

matematikken som er såpass essensielle at jeg hevder at de bør kunne redegjøres for i en 

matematikkfilosofisk teori: matematikkens objektivitet, tilgangen til matematisk kunnskap og 

anvendelsen av matematikk i de empiriske vitenskapene. Videre viser jeg til visse 

utfordringer den ekstreme versjonen av platonisme, erkeplatonisme, har i det å forklare 

 

14  (Linnebo, 2013) 
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tilgangen til matematisk kunnskap og anvendelsen av matematikk i den konkrete 

virkeligheten. Dette hevder jeg skyldes at erkeplatonisten står for at matematiske objekter 

tilhører en fullstendig avskåret virkelighet, hvis ikke-kausale karakter vanskelig kan forenes 

med den konkrete virkeligheten. 

Til slutt viser jeg til at diagnosen av platonisme, eller erkeplatonisme, har som formål 

å analysere antagelsene som ligger til grunn for å hevde at matematiske objekter tilhører en 

totalt avskåret virkelighet. 
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Kapittel 2 

 

 

 

 

 

Alternativet 

 

 

 

 

 

 
 

§8. Aristotelianisme 

Matematikken er en studie av mønstre – det vil si sammenhenger, former og 

strukturer. Tanken om at bevisstheten spiller en rolle i vår erkjennelse av det abstrakte har 

vært drøftet siden antikkens Hellas, hvor de brukte ordet eidos (εἶδος, gr.), som kan oversettes 

med essens, idé, fremtreden eller synlig form. Aristoteles anser søken etter essenser å være 

hovedoppgaven til både seg selv og sin læremester Platon, men han anerkjenner deres 

forskjeller i synet på hva essenser er.15 For å separere mellom de to filosofenes versjoner av 

eidos er det passende å kalle Platons bruk av eidos for «form» og Aristoteles’ bruk av eidos 

for «essens». Spesielt på to områder er forskjellen mellom de to definisjonene stor: 1. Platons 

former er fullstendig uavhengig persepsjon, mens Aristoteles’ essenser kan persiperes direkte, 

2. Platons former er adskilt den fysiske virkeligheten, mens Aristoteles’ essenser kan 

forekomme i den fysiske virkeligheten. Persepsjon av matematiske objekter og matematiske 

objekters mulige forekomst i den fysiske virkeligheten kan anses som to sider av samme sak; 

hvis noe er totalt adskilt fra den fysiske virkeligheten, må det nødvendigvis være uavhengig 

persepsjon. Den ekstreme versjonen av platonisme, som jeg kaller erkeplatonisme, står for at 

formenes adskillelse fra virkeligheten er total; formene er evige og uforanderlige i kraft av 

nettopp å være adskilt den fysiske foranderlige virkeligheten. 

Ved siden av diagnosen som stilles til erkeplatonismen, vil undersøkelsen drøfte 

alternativet aristotelianismen. Alternativet står i likhet med platonismen fast ved abstrakte 

objekters eksistens, men ikke som objekter tilhørende en avskåret virkelighet, men som 

 

15  (Aristoteles, 1941, 1078b12-32). 
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abstrakte strukturer og relasjoner i den fysiske virkeligheten – strukturer som enten 

forekommer eller er mulig at forekommer.16
 

De sentrale aspektene ved aristotelianisme er:17
 

a. Visse reelle egenskaper (strukturer eller relasjoner) ved (den fysiske) virkeligheten er 

blant objektene i matematikken 

b. Strukturene eller relasjonene er ikke nødvendigvis forekommet, men de kan forekomme 

c. Abstrakte objekter i platonistisk forstand (det vil si ikke-fysiske og adskilte objekter) 

finnes ikke. Likevel kan aristotelikeren hevde at matematiske objekter eksisterer, hvis 

matematiske objekter defineres som strukturer eller relasjoner 

d. De enkleste matematiske sannheter kan persiperes som sanne, mens mer komplekse 

sannheter kan etableres ved mer intellektuelle metoder. 

Alternativet kalles «aristotelianisme» fordi det bygger på sentrale aspekter ved Aristoteles’ 

filosofi om essenser. Ved siden av Aristoteles’ originaltekster, spesielt Metafysikken, er min 

lesning av matematisk aristotelianisme i stor grad i tråd med versjonen presentert i (Franklin 

2014). 

Aristoteles benekter ikke eksistensen av former, eller universalier, men avviser at 

universaliene er uavhengig av denne verdenen og de individuelle objektene de er former av.18 

Han hevder at matematiske objekter eksisterer i objekter vi kan persipere, eller oppfatte. I 

Matefysikken bok M skriver Aristoteles, 

Det er også sant å si uten kvalifikasjoner at matematiske objekter eksisterer og er som 

de sies å være […]. [D]e matematiske grenene av kunnskap vil ikke være om 

persiperbare objekter kun fordi deres objekter viser seg å være persiperbare,… men de 

vil heller ikke være om andre separate objekter over og utover disse […] (1077b– 

1078a). 

Aristoteles' matematikkfilosofi kan leses som et tilsvar til hans læremester Platons 

matematikkfilosofi. Som vi vet er Platons matematikkfilosofi nært forbundet med tanken om 

idéverdenen, hvor tall defineres som evige og uforanderlige i en uavhengig og adskilt 

værenssfære. Det som er bevart av Aristoteles' skrifter om matematikkfilosofi er begrenset, 

men ettersom Aristoteles, som vi ser fra sitatet ovenfor, ikke sår tvil om matematiske 

objekters eksistens, gjenstår det å avklare hans forhold til tese 2) Abstrakthet og tese 3) 

Uavhengighet. 

 

16 Ordet «instantiated», som gjerne brukes på engelsk, er oversatt med ordet «forekommet». 
17  Punktene er i stor grad hentet fra (Franklin 2014). 
18  (Shapiro, 2011, s. 64). 
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Den siste delen av sitatet, der Aristoteles påpeker at matematisk kunnskap ikke er om 

persiperbare objekter, men heller ikke «om andre separate objekter over og utover disse», 

synes å presentere et syn som avviker fra Platons – ikke bare angående 2) Abstrakthet, men 

også angående ideen om 3) Uavhengighet. Aristoteles konstaterer matematikkens abstrakthet, 

men legger noe annet i det å være abstrakt enn hva Platon gjør. En platonist synes å sette 

matematiske objekter som «primære»; en perfekt matematisk sirkel forekommer for eksempel 

aldri i den fysiske verdenen fordi den konkrete verdenen er foranderlig og unøyaktig, og ikke 

er konstant og presis. En abstrakt eksistens er for Aristoteles ikke en ontologisk separert 

værensform, men heller en væren som har den konkrete verdenen som holdepunkt. 

Det sentrale aspektet ved erkeplatonistens syn på forskjellen mellom matematiske 

objekter og fysiske objekter skillet som trekkes mellom dem. Denne separasjonen tilskriver 

begge typer objekter en egen virkelighet: Den empiriske virkeligheten har én eksistens og den 

abstrakte virkeligheten en annen separat eksistens. Ved en slik adskillelse frafaller ethvert 

krav om at matematiske objekter må forekomme i den konkrete virkeligheten. En foranderlig 

fysisk virkelighet kan ikke påvirke matematiske objekter i idéverdenen, vil erkeplatonisten 

hevde. Aristoteles, derimot, motsier at matematiske objekter er fullstendig adskilte, og 

dermed må de i en forstand kunne forekomme også i den konkrete verden. Ifølge Aristoteles 

forekommer det abstrakte i den konkrete virkeligheten i form av essenser, eller 

generaliserbare strukturer. 

Ifølge Aristoteles er matematiske objekter ikke fullstendig uavhengig av hverken 

denne verdenen eller vår bevissthet. I kapittel 4 vil jeg drøfte mer detaljert i hvilken grad det 

er plausibelt å hevde at matematiske objekter er fjernet fra den fysiske virkeligheten. Slik jeg 

leser Aristoteles forteller matematiske objekter oss noe om den konkrete virkeligheten. Hva 

fortelles? Jo, matematiske objekter forteller oss om eksisterende strukturer ved den konkrete 

virkeligheten. Strukturer ved fysiske objekter oppfattes av vår bevissthet – Aristoteles ville 

kanskje sagt at de matematiske objektene, eller abstrakte strukturene, eksisterer i de konkrete 

objektene – og er objektive i egenskap av å være abstrakte. 

 

§9. Relasjonen mellom Aristoteles og Husserl 

 

 
Flere sentrale aspekter av Husserls fenomenologi fremstår som å stemme overens med 

Aristoteles’ filosofi. Husserls fenomenologi kan i en viss forstand anses som det jeg vil kalle 

et aristotelisk prosjekt. Selv om flere fortolkere av Husserls fenomenologi tidligere har 
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trukket linjer mellom Husserls fenomenologi og aristotelianisme, har jeg ikke kommet over 

tenkere som trekker like sterke og konkrete linjer mellom de to filosofene som det denne 

undersøkelsen gjør. Av den grunn er det behov for å gi en utdypet introduksjon av analogien 

jeg ser mellom Husserls fenomenologi og det aristoteliske prosjektet. Spesielt to likhetstrekk 

mellom Aristoteles’ og Husserls filosofi er relevante for denne undersøkelsen. Begge 

argumenterer for: 

1. essensers eksistens, og 

2. kunnskap som en prosess, innebærende bekreftende eller avkreftende inntrykk. 

Punkt 1 står i motsetning til erkeplatonistens påstand om at det abstrakte er totalt adskilt fra 

den fysiske virkeligheten, mens punkt 2 står i kontrast til kravet om platonsk sikkerhet om 

kunnskap. 

Aristoteles om essenser: Aristoteles anser sansene som en viktig kilde til kunnskap. 

Anerkjennelsen av sansenes viktighet står ikke i veien for Aristoteles’ stadige henvisning til 

essenser, eller universalier. Han hevder at matematiske objekter eksisterer i persiperbare 

objekter, ikke separat fra dem. I Fysikken gis det litt mer innsikt i hva dette innebærer, 

Det neste punktet å ta for seg er hvordan matematikeren er forskjellig fra fysikeren. 

Selvsagt inneholder fysiske størrelser overflater, volum, linjer og punkter, og disse er 

gjenstandene i matematikken […] Matematikeren […] behandler ikke disse [altså, 

overflater, volum, lengder og punkter] som (qua) grensene ved et fysisk legeme; han 

behandler heller ikke de indikerte egenskapene som egenskaper ved slike legemer. 

Dette er grunnen til at han separerer dem, for i tanken er de adskillbare fra bevegelse, 

og det utgjør ingen forskjell eller resulterer i falske konklusjoner om de separeres […] 

(193b-194a.). 

Bevissthetens evne til å separere mellom det konkrete objektet og dets egenskaper, eller 

essenser, har flere tolkninger. Blant annet (Annas, 1976) argumenterer for at Aristoteles viser 

til en form for abstraksjon. Vi skal komme tilbake til bevissthetens separeringsprosess i §29 i 

lys av Husserls eidetiske reduksjon, men for denne delen er det sentralt å understreke 

Aristoteles’ påstand om at essensene eksisterer som egenskaper ved de konkrete objektene 

eksisterer og er persiperbare. Aristoteles’ hovedinnvending mot Platons teori om former 

består i Platons tilskrivelse av former en ontologisk virkelighet separat fra den persiperbare 

virkeligheten. 

 

Husserl om essenser: Edmund Husserl startet sin karriere som matematiker og hengav 

seg stadig mer til filosofien mye grunnet nettopp et behov for å få et svar på hva en 
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matematiker faktisk hadde kunnskap om i sin regning med abstrakte matematiske objekter. 

Han skrev utførlig om menneskelig erkjennelse av abstrakte objekter i sine fenomenologiske 

undersøkelser. Husserl forsøker med sin fenomenologi å realisere alle filosofers drøm om en 

antagelsesfri filosofi, som han mener skal utvikle seg som en «essensvitenskap».19 Essens, 

eller eidos, er det som er generaliserbart ved et objekt, som en struktur eller en sammenheng. 

Ved å hevde at abstrakte objekter, eller eidos, eksisterer, tar Husserl avstand fra naiv 

empirisme. Husserls forståelse av essens er altså ulik platonske former i det at de kan 

forekomme i den fysiske virkeligheten og derfor spiller persepsjon en viss rolle i erkjennelse 

av essenser. Når Husserl kalles platonist er det en henvisning til at Husserl hevdet at 

matematiske objekter eksisterer. Husserls syn på essenser som aspekter ved den konkrete 

virkeligheten (som man kan oppfatte blant annet ved eidetisk reduksjon) strider dog mot 

erkeplatonistens tese om det abstrakte som avskåret fra den konkrete virkeligheten, som 

innebærer at man ikke kan oppnå kunnskap om dem ved direkte persepsjon. Vi skal ta en 

nærmere titt på Husserls balansering mellom empirisme og erkeplatonisme. Først, i Ideen 

understreker Husserl at empiristenes, eller naturalistenes, benektelse av essensers eksistens 

innebærer en benektelse av dets grunnleggende fundament, naturvitenskapens bruk av 

essensvitenskap: 

The situation forcing the controversy upon us is that ”ideas,” ”essences,” ”cognition of 

essences,” are denied by empiricism. […] the triumphant advance of the natural 

sciences – however much, as ”mathematical,” they owe their high scientific level to 

the laying of eidetic foundations – has favored philosophical empiricism and made it 

the predominant conviction […].20
 

Naturalisten21  søker å grunne alt i naturvitenskapen, som igjen baserer seg på matematikken, 

et eidetisk fundament. Med andre ord er naturvitenskapen en vitenskap som regner med 

essenser uten å anerkjenne dem. 

* 

Den andre sentrale relasjonen mellom Aristoteles og Husserl er deres syn på kunnskap 

som en prosess. 

Aristoteles om kunnskap: I antikkens Hellas ble sannhet gjerne omtalt som noe som 

«avdekkes» eller «avsløres», hvor oppnåelsen av sann kunnskap innebærer en overgang fra 

 

19  (Husserl, 1983, §18). 
20 Ibid. 
21 Husserl bruker flere steder begrepene «naturalist» og «empirist» om hverandre. Jeg velger fremover 

å holde meg til å bruke begrepet «naturalist» til å betegne en som vil grunne all kunnskap i den 

empiriske naturvitenskapen. 
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noe tildekket. Det greske ordet for sannhet, «ἀλήθεια», kan også bety «avsløring». Måten å 

omtale sannhet som nærmest et resultat av at noe tildekkende fjernes står fortsatt ved lag fordi 

oppnåelse av sannhet ofte innebærer å sjalte bort feilkilder og feilinformasjon som oppdages. 

Vi lærer at slik vi sanser verden kan være radikalt feil. Phainomena, som kan oversettes til 

fremtreden eller fenomen, anses gjerne som en motsetning til «det sanne» nettopp av den 

grunn at sanseerfaring alene kan gi feilinformasjon. En sommerfugl fremtrer som større sett 

under forstørrelsesglass, men sommerfuglen blir slett ikke større. Dette er åpenbart dersom 

man har den minste kunnskap om forstørrelsesglassets egenskaper, men prinsippet har 

epistemologisk relevant i den forstand at eksempelet illustrerer at fenomener alene gjerne 

leder en til falske konklusjoner. Fornuften er et verktøy for å avgjøre hvilke fenomener, eller 

deler av fenomenene, man bør stole på. Skeptisismen til persepsjonens evne til å vise sannhet 

munner ut i spørsmålet om et sikkert utgangspunkt, eller archê, som de gamle hellenerne kalte 

det. Aristoteles drøfter fenomenets rolle i vår søken etter kunnskap og argumenterer for det 

jeg anser som et samspill mellom persepsjonsinntrykk og rasjonell bearbeidelse. 

Et aspekt ved Aristoteles’ filosofi som trolig er nærmere Husserls fenomenologi enn 

flere nåtidige fortolkere vil ha det til er den aristoteliske persepsjonsmodellen. En klassisk 

tolkning av Aristoteles’ persepsjonsteori oversetter gjerne «phainomena» til «observerte 

fakta», men denne oversettelsen synes ikke å dekke hele bildet. Martha Nussbaum hevder at 

når Aristoteles drøfter fenomener, er det grunn til å forstå «phainomena» som våre 

«oppfatninger» og «tolkninger» flere steder i Aristoteles’ forfatterskap.22 Fenomener refererer 

ofte til oppfatninger som blir til gjennom lingvistisk bruk, eller bearbeidelse, snarere enn 

ukritiske persepsjonsinntrykk. Nussbaum skriver, 

Hos Aristoteles finner vi […] en løs og inkluderende oppfatning av ‘opplevelse’, eller 

måten(e) en menneskelig observatør ‘tar’ verden å være på, ved å bruke sine kognitive 

evner (som Aristoteles kaller ‘kritika’, ‘angående det å lage distinksjoner’. (Nussbaum 

1986, s. 244) 

Altså, fenomener for Aristoteles er ikke nødvendigvis oppfatningsfrie fakta, men heller 

inntrykk som er resultat av en metode med det formålet å sortere ut og arrangere våre 

beskrivelser og tolkninger av verden. 

Videre argumenterer Aristoteles for nødvendigheten av alltid å bringe logiske 

argumenter tilbake til fenomenene (phainomena). Aristoteles kritiserer filosofer som ikke 

 

 

 

22  (Nussbaum, 1986, s. 242-247). 
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foretar dette siste steget tilbake til fenomenene (325a18-22).23 Dersom man oppdager 

fenomener som er motstridende ens argumenter, virker det selvfølgelig at dette tas som et 

tegn på at noe er feil med argumentet. Aristoteles hevder at man stoler for mye på selve 

argumentet dersom dette hensynet ikke tas. Men hva med de gangene teorien faktisk er riktig, 

og vår tidligere persepsjon er feil? I slike tilfeller synes det rett og rimelig å stole på 

argumentet selv fremfor fenomenene. Men dette forblir en problemstilling kun når persepsjon 

defineres som ukritisk persepsjon. Om man anser persepsjon som en mer komplisert prosess, 

som en kritisk strukturering av sanseinntrykk, utgjør ikke teoriens riktighet fremfor fenomener 

et problem ettersom sammenlikningen mellom teori og persepsjon som finner sted danner den 

kritiske struktureringen. 

Selv om det ikke bør være tvil om at Husserl har en eksepsjonelt mer detaljert og 

nyansert persepsjonsteori, kommer det frem, dersom man støtter Nussbaums tolkning, at 

Husserl ikke bryter med Aristoteles’ empirisme, men heller tar opp tråden og utbroderer flere 

aspekter ved en ikke-naiv empirisme. Denne mer omfattende tolkningen av persepsjon 

innebærer at det ikke settes motsetningstegn mellom teori og sanseinntrykk, ettersom teorier 

er nærmest «integrert» i persepsjonens kritiske del. Refererende til tidligere diskusjon av 

sannhets etymologi, er – ifølge dette synet –sannhet ikke noe som avsløres, men heller noe 

som kritisk utarbeides. 

 

Husserl om kunnskap: Husserl anser persepsjon som en slags ytterste rettsinstans når 

det gjelder å bekrefte, eller avkrefte, kunnskap. Han skriver, «Not to assign any value to ’I see 

it’ as an answer to the question, ’Why?’ would be a countersense – as, yet again, we see».24 

Husserl diskuterer legitimering i sin drøfting av kunnskap, og det er derfor tydelig at 

kunnskap ses på som noe som utarbeides gjennom både empirisk bekreftelse, som nevnt i 

sitatet, og rasjonell tenkning. Husserl understreker videre at persepsjonsinntrykk kan være 

motstridende, 

«[…] under some circumstances, one seeing conflicts with another and likewise that 

one legitimate assertion conflicts with another. For that, perhaps, no more implies that 

seeing is not a legitimizing basis that the outweighing of one force by another signifies 

that the outweighed force is not a force».25
 

 

 
 

23 Fra Aristoteles’ De generatione et corruptione (1982), drøftet i (Nussbaum, 1986, s. 247) 
24  (Husserl, 1983, §19) 
25 Ibid. 
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At et persepsjonsinntrykk viser seg å være en feilkilde, som gjerne trekkes frem som et 

argument innen skeptisismen, er intet argument for at persepsjon ikke er en 

legitimeringskilde, understreker Husserl. Det man derimot kan konkludere, hevder han, er at 

persepsjon – eller, i dette tilfellet synsinntrykk – muligens er ufullkomment og kan strykes 

eller svekkes. 

I visse tilfeller kan det også hende at en umiddelbar og genuin legitimeringskilde, som 

persepsjonsinntrykk, må avvises fordi en motsettende legitimering oppveier eller annullerer 

det. Mohanty skriver om Husserl, 

Blant de oppnåelsene til [Logische Untersuchungen] som er generelt anerkjent er 

selvfølgelig: […] en kraftfull omarbeidelse av begrepet om sannhet i form av ’bevis’ 

og en teori om kunnskap i form av den dynamiske bevegelsen fra tomme intensjoner 

til gradert oppfyllelse.26
 

Holdningen til kunnskap som en prosess står i motsetning til kravet om platonsk sikkerhet. 

Husserls redegjørelse for kunnskap minner om en rettsak, der forskjellige legitimeringskilder 

presenteres for eller mot det som vurderes. 

 

§10. Husserls persepsjonsteori 

 
 

Abstrakte objekter spiller en nødvendig og uunngåelig rolle i vår erkjennelse. Persepsjon er et 

utgangspunkt for erkjennelse, da det antas å informere om virkeligheten. Imidlertid begrenses 

gjerne persepsjonsinntrykkene i sitt omfang til kun å gi informasjon om den konkrete, eller 

fysiske, virkeligheten. Å begrense erkjennelsen til kun å gjelde konkrete objekter ville 

imidlertid ha ført til flere spørsmål enn svar, da konkrete objekter synes kun å være en del av 

vår erkjennelse. En fullstendig persepsjonsteori vil også måtte kunne redegjøre for hvordan vi 

tar innover oss det abstrakte, som er essensielt i vår ervervelse av kunnskap. Selv 

nominalister, som argumenterer for at vår bruk av abstrakte objekter i stor grad kan likestilles 

med bruken av et språk – og med det benekter abstrakte objekters eksistens – har med sin 

benektelse redegjort for abstrakte objekter. 

Bevissthetens evne til strukturering og begrepsliggjøring er vanskelig å nekte for; er 

man i stand til å lese denne teksten har bevisstheten gjennomført nettopp strukturering av en 

haug med sanseinntrykk av svarte punkter spredt utover på et hvitt avgrenset område. 

Bevissthetens evne til strukturering synes å åpne opp en mulighet for å oppfatte abstrakte 
 
 

26 (Mohanty 1977, s. 1). 
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begreper så vel som konkrete. En filosofs motivasjon for å studere persepsjonen grunner i 

spørsmålet om empiriens validitet. Gitt viktigheten av det abstrakte, ville en persepsjonsteori 

uten hensyn til det abstrakte vært av fattigere omfang. En fullstendig persepsjonsteori bør 

altså kunne redegjøre også for det abstrakte. 

Husserl søker i sin fenomenologi å inkludere det abstrakte i persepsjon, uten å måtte 

henvise til en fullstendig adskilt virkelighet. Persepsjonsinntrykkene kommer i «pakker», som 

inkluderer de abstrakte objektene, eller strukturene, ved den konkrete virkeligheten. Sentralt 

for Husserls fenomenologi er bevissthetens uunngåelige intensjonalitet, eller rettethet. 

Bevisstheten kan altså rette oppmerksomheten mot inntrykkene i persepsjonspakkene – som 

kan være inntrykkenes generaliserbare struktur. 

Fenomenologien er en spesiell teknikk å analysere bevisstheten på, og fenomenologisk 

filosofi er således en særskilt måte å se filosofiske problemer på. Husserls fenomenologi er 

tiltenkt å være metafysisk nøytral.27  Husserl skriver i Ideen, 

The real actuality is not «reinterpreted», to say nothing of its being denied; it is rather 

that a countersensical interpretation of the real actuality, i.e., an interpretation which 

contradicts the latter’s own sense as clarified by insight, is removed. (Husserl, 1983, 

§53) 

Ved å insistere på ikke å ty til metafysiske antagelser, eller i hvert fall så få som mulig, åpnes 

det ikke for å tilskrive abstrakte objekter en metafysisk høyerestilt eksistens. Matematiske 

objekters ontologiske status står for oss ved dette punkt dermed uklar. Hvis ikke abstrakte 

objekter, eller absolutte mentale enheter, tilhører en ontologisk virkelighet som er høyerestilt 

den fysiske virkeligheten, hvordan forklares da objektiviteten ved abstrakte objekter? Husserl 

kan tolkes dithen at han redegjør for de abstrakte objekters objektivitet ved å vise til – ikke et 

høyerestilt metafysisk nivå, men et høyerestilt erkjennelsesnivå. Han skriver om virkeligheten 

man undersøker i fysiske teorier, 

We have included within the sphere of our findings the whole material Nature, 

appearing sensously, and the nature founded in the latter and determined by physics at 

a higher level of cognition. (Husserl, 1983, §53) [Min kursiv] 

I kapittel 4 og 5 skal vi komme nærmere inn på hva et slikt høyerestilt erkjennelsesnivå kan 

være. Den fenomenologiske teknikken ved analysering av bevisstheten innebærer blant annet 

å løse det enkelte ut av det sammensatte – ikke å tilbakeføre det komplekse ved bevisstheten 

 

 

 

27  Se blant annet (Hartimo, 2016) 
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til enkelte deler.28  Deduktive systemer kan derfor ikke alene løse spørsmålene 

fenomenologisk filosofi reiser. Systemer av deduktiv struktur, som metafysikk og logikk, kan 

fungere som teoretisk utbrodering av vitenskaper, men deduktive systemer har behov for 

fenomenologisk kritikk, for å forstå hva de logiske dannelsene egentlig er.29 Husserl forsøker 

å komme forbi stadiet som innebærer å støtte seg på konvensjoner, slik deduktive systemer 

gjør, ved å kartlegge bevissthetens intensjonalitet, eller «rettethet», som er et nøkkelbegrep i 

fenomenologien. Første del av diagnosen har som formål å undersøke hvordan bevissthetens 

rettethet kan forklare hvordan man gjerne tilskriver også det abstrakte status som objekter, 

eller gjenstander. 

 

§11. Kapitteloppsummering 

 
 

I dette kapittelet har jeg presentert matematisk aristotelianisme, som et alternativ til 

erkeplatonismen. Aristotelianismen argumenterer for strukturers faktiske eksistens i den 

persiperbare virkeligheten. Husserls fenomenologi har flere sammenfallende utgangspunkter 

med Aristoteles’ filosofi, og innsikter fra de to tankesettene kan være med på å belyse deler 

av hverandres teorier. Begge argumenterer for essensers eksistens og anser kunnskap som en 

prosess. Den konsise redegjørelsen for Husserls persepsjonsteori vil vise seg nyttig i 

diagnosen av erkeplatonismen som følger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28  (Ingarden, 1970, kap. 2) 
29  Se (Husserl, 1983, §62) og (Walter Hopp, 2008, s. 194-196). 
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DEL 2: DIAGNOSEN 

 

 

 

 

 

 
Kapittel 3 

 

 

Diagnosens første del: Gjenstandsstatusen 

 

 

 

 

 

 
Man søker ikke bak fenomenene; de er selve læren. 

- Johann Wolfgang von Goethe 

 

§12. Innledning 

Et spørsmål som er underliggende denne filosofiske undersøkelsen og som platonismen, og 

enhver matematikkfilosofisk teori, forsøker å gi svar på er: 

Hva er abstrakte objekter? 

I stedet for umiddelbart å gå videre og faktisk forsøke å svare på dette ontologiske spørsmålet, 

er det allerede ved dette punktet i undersøkelsen verdt å drøfte hvilke forutsetninger som 

ligger til grunn for i det hele tatt å kunne stille det overstående spørsmålet. De tre ordene som 

etterfølger det innledende spørreordet «hva» viser til hver sin respektive antagelse: 

«er» formoder at det er noes eksistens som drøftes; 

«abstrakte» viser at dette noe tilhører den ikke-fysiske virkeligheten; 

og «objekter» tilskriver det abstraktes status som gjenstander. 

I det hele tatt å kunne stille spørsmålet om hva abstrakte objekter er illustrerer evnen til å 

kunne peke ut noe ikke-fysisk og anse dette som en enhet. Ettersom en identisk struktur kan 

brukes ved spørsmål om hvilket som helst begrep – både eksisterende og ikke-eksisterende – 

er muligheten til å stille spørsmålet kun et uttrykk for en egenskap ved vår bevissthet. Det vil 

si, vi kan like gjerne still spørsmålet «Hva er kvadratiske sirkler?» og antagelsene 

underliggende spørsmålet uttrykker kun en evne til begrepsliggjøring som kan være feilslått. 
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Imidlertid er matematikkens objektivitet en kilde til å stå fast ved at bevisstheten faktisk er 

rettet mot noe når det er objekt for bevisstheten. 

Ordet «objekt» stammer fra obiectum (lat. «kastes mot»), og viser til at noe 

presenteres for bevisstheten. Innen filosofien står objekt i kontrast til subjektet, hvor subjektet 

er det som oppfatter, mens objektet er det som blir oppfattet. Det er mange måter å definere et 

objekt på. Charles S. Pierces pragmatiske definisjon av et objekt er at det kan være hva som 

helst man kan tenke eller snakke om og at en mulig måte å definere objektet på er ved dets 

egenskaper og relasjoner.30 Et trekk som er essensielt i en beskrivelse av hva det vil si å være 

et objekt, er at det fremstår som en slags enhet. Stilt overfor oppgaven å beskrive et tre er det 

naturlig, og kanskje den eneste måten å gjøre det på, å beskrive dets egenskaper (dets farge, 

størrelse, osv.) og relasjoner (dets posisjon, dets farge, størrelse, osv., sammenlignet med 

andre trær). Tendensen til å anta at matematiske objekter er objekter behøver ikke å være 

problematisk, da det er flere definisjoner på hva det vil si å være et objekt. Imidlertid synes 

objektsdefinisjonen lett å kunne lede til erkeplatonistiske konklusjoner når det abstrakte 

defineres som objekt. 

Definisjonen av objekt er et omfattende filosofisk tema, og denne undersøkelsen skal 

kun trekke ut det som fremstår som en unngåelig følge av Pierces definisjon av objekt, nemlig 

at objekter tilhører en virkelighet. Hvis objekter defineres ut i fra dets egenskaper og 

relasjoner, synes det å være en naturlig følge at disse må finne sted i en virkelighet. Konkrete 

objekter tilhører den konkrete virkeligheten. Hvis man tilskriver det abstrakte objektsstatus, 

og ettersom disse ikke tilhører den konkrete virkeligheten, virker det rimelig å anta at de 

tilhører en annen virkelighet – en abstrakt virkelighet. 

 

Den første delen av diagnosen av erkeplatonismen anser matematiske objekters 

fremtreden som gjenstander som en mulig underliggende antagelse. At noe har status som et 

objekt synes å innebære at det tilhører en egen virkelighet, sammenlignet med statusen som 

egenskap eller struktur, som innebærer en eksistens i en felles virkelighet (med objekter). 

Erkeplatonisten vil hevde at den matematiske objekter tilhører en abstrakt virkelighet separat 

fra den fysiske virkeligheten – et ståsted som vi har sett undergraver matematikkens slående 

anvendbarhet i den fysiske virkeligheten og som står overfor tilgangsproblemet: å redegjøre 

for hvordan det er mulig å få innsikt i en adskilt ikke-kausal virkelighet. 

 

 

 

30  (Peirce & Welby, 1977, s. 640) 
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Dessuten, ved å gi matematiske objekter status som gjenstander, som innebærer at man 

definerer dem ved deres egenskaper og relasjoner til andre matematiske objekter, synes denne 

holdningen å ignorere muligheten for at de matematiske objektene selv er egenskaper. 

 

Aritmetiske tall og geometriske figurer er eksempler innen matematikken på noe som 

opptrer objektivt, og det oppfyller derfor sentrale kriterier for å klassifiseres som objekter. 

Ikke bare opptrer en geometrisk sirkel, for å ta et eksempel, objektivt uansett hvilket subjekt 

som oppfatter sirkelen – den kan også fremtre som en enhet for vår bevissthet. En geometrisk 

sirkel kan drøftes konseptuelt uten å måtte vise direkte til et sirkelformet konkret objekt. 

At det kan være praktisk å omtale matematiske objekter som faktiske objekter er godt 

mulig, men hva slags objekter matematiske objekter er fremstår som uklart. Matematikkens 

filosofer drøfter flere ulike teorier om hva slags objekter matematiske objekter er. 

Vanskelighetene ved å definere hva slags objekter matematiske objekter er skyldes mest 

sannsynlig matematikkens natur: På den ene siden er matematiske objekter høyst objektive og 

behandles som om de var objekter, mens på den andre siden fremtrer matematiske objekter 

som strukturer eller sammenhenger mellom andre objekter. En interessant «mellomløsning» 

presenteres for eksempel av (Linnebo, 2014), som argumenterer for at matematikken regner 

med «tynne objekter», som er objekter med mindre strenge krav for å ha den ontologiske 

statusen som objekter. Jeg tar i dette kapittelet intet standpunkt til hva slags objekter 

matematiske objekter faktisk er, men observerer at det er en pågående diskusjon om 

matematiske objekters ontologiske status. Gjennom en analyse av vår forståelse av 

matematiske objekter, med tydelig inspirasjon fra ideer i Edmund Husserls fenomenologi, 

håper jeg å diagnostisere tendensen til å anse matematiske objekter som separate objekter. 

 

§13. Bevissthetens rettethet 

 

 
En vanlig nybegynnertabbe blant klassisk figurative malere går ut på å henge seg opp i 

hva man maler. Maler man for eksemplet en persons øye, er det lett å legge til aspekter og 

egenskaper man har lært om øyet som organ. Man lærer at øyeeplet er hvitt, og da er det 

nærmest instinktivt å bruke hvitfarge til å male øyeeplet. Som figurativ maler med mimesis 

(representasjon av virkeligheten) for øye er målet å male det man faktisk ser, og faktum er at 

øyeeplet ofte har en skygge over seg og ser mye mørkere ut enn hvitt. En viktig teknikk for å 

oppnå mimesis går ut på å «glemme» hva man faktisk maler og heller rette oppmerksomheten 

mot enkelte punkter med bestemte farger og valører. På den måten unngår man å male ut i fra 
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egenskaper man tillegger ting, basert på hva man tror man vet om dem – som at øyeeplet ser 

hvitt ut, eller at himmelen er blå, hvilket sjelden er tilfellet. Dyktige maleres teknikk, som 

innebærer å «se bort fra» innebygde forventninger, illustrerer en omfattende forståelse av, og 

et forsøk på delvis å rå over, bevissthetens intensjonalitet. Husserl vektlegger påvirkningene 

ens forventninger kan ha med hensyn til hva bevisstheten er rettet mot. Så lenge ens 

forventninger stadig endrer seg, er bevissthetens intensjonalitet i uopphørlig forandring. 

Intensjonalitet går ut på at vår bevissthet alltid er rettet mot noe. Eksempelet fra 

malerverdenen illustrerer hvor innebygd vår intensjonalitet og begrepsliggjøring er. 

Den klassiske tolkningen av den aristoteliske persepsjonsmodellen innebærer et 

objekt, som vi sanser med vårt sanseorgan øyet, og som bevisstheten er rettet mot. Å persipere 

kan uttrykkes som å oppfatte noe som noe, og da synes det å være en naturlig følge at dette 

«noe» er et eller annet objekt som oppfattes. Franz Brentano tok utgangspunkt i den 

aristoteliske persepsjonsmodellen da han utviklet sin empiriske psykologi og hevdet at vår 

bevissthet alltid er bevisst på noe, og påstod følgelig at vår bevissthet alltid «har et objekt», 

eller er rettet mot et objekt. I Psychologie skriver Brentano, 

Hvert psykiske fenomen er karakterisert av hva skolastikerne i middelalderen kalte 

den intensjonale (eller mentale) ineksistens av et objekt, og som vi kan kalle, om enn 

ikke helt entydig, referanse til et innhold, retningen av et objekt (som her ikke er å 

forstås som en reell ting), eller immanent objektivitet. Hvert mentale fenomen 

inneholder noe som et objekt i seg.31
 

Det intensjonale objektet som bevisstheten er uunngåelig rettet mot er ifølge Brentano noe 

mentalt og ideen om intensjonalitet står sentral i hans empiriske psykologi. Senere er 

intensjonalitet blitt et tema for undersøkelse også for moderne analytiske filosofer. Flere av 

Brentanos elever innså imidlertid at det er ontologiske problemer ved bevissthetens 

uunngåelige rettethet, spesielt vanskelighetene som kan oppstå i forbindelse med å peke ut det 

faktiske objektet for persepsjonen. Hvis intensjonalitet, eller rettethet, er ment å være en 

relasjon, må begge relata eksistere. Altså, for at en person a skal stå i en relasjon til en ting b, 

for eksempel at person a oppfatter ting b, må både a og b eksistere. Brentano var klar over 

dette og foreslår derfor i senere tekster at intensjonalitet må forstås som en kvasi-relasjon.32 

Spesielt tre slags objekter vanskeliggjør forklaringen av intensjonalitet, hvorav de to første er 

presentert av filosofer tidligere, mens det tredje er mitt eget tillegg: 1. Tvetydige objekter; 2. 

Ikke-eksisterende objekter og 3. Abstrakte objekter. 
 

31 (Brentano, 1874, 124f). 
32  (Huemer, 2015). 
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1. Den beryktede and-kaninen, som ble kjent for filosofer gjennom Wittgenstein, men 

som tidligere var blitt brukt i Jastrows bok om gestaltpsykologi,33 representerer et tilfelle hvor 

det er usikkert hva objektet for persepsjonen er. Bevisstheten er intensjonell, men hva er den 

rettet mot? Brentanos aristoteliske persepsjonsmodell krever et bestembart objekt, et krav som 

vanskelig kan oppfylles ved persepsjon av and-kaninen, som er et tvetydig objekt: Fra den ene 

vinkelen ser det ut som en and og fra den andre ser det ut som en kanin. Til tross for 

utfordringene som møter den aristoteliske 

persepsjonsmodellen i møte med «tvetydige» 

objekter, er det vanskelig å gi slipp på ideen 

om at bevisstheten er rettet mot noe under 

persepsjon. Det er jo nettopp bevissthetens 

rettethet som forårsaker ubestemmeligheten. 

Dersom man levde i en verden med kun ender, 

og enhver kanin var en fremmed, ville 

bevisstheten rettet seg mot anden og tegningen av and-kaninen ville fremstått som en and og 

slett ikke hatt en tvetydig karakter. Ens forventningen spiller altså en rolle i bevissthetens 

rettethet. Ettersom både ender og kaniner er gjenkjennbare for de fleste utgjør and-kaninen et 

så godt eksempel. Ved kjennskap til både ender og kaniner, skifter bevisstheten mellom hva 

den er rettet mot i møte med and-kanintegningen og det oppstår forvirring om hva tegningen 

egentlig er – en and eller en kanin. 

2. Ikke-eksisterende objekter: Flere av Brentanos elever så enda flere problemer med 

intensjonalitet, og utfordret hypotesen ved å trekke inn ikke-eksisterende objekter. 

Hallusinasjon er et eksempel der man kan oppleve at man persiperer et objekt, men så viser 

det seg at objektet egentlig ikke eksisterer. Søken etter det største primtallet er et annet 

eksempel der det oppstår utfordringer med å peke ut objektet for handlingen.34  Med tanke på 

at det største primtallet ikke finnes, hva er egentlig objektet for matematikeres søken etter det 

største primtallet? Én av Brentanos studenter, Alexius Meinong, utviklet en relativt innviklet 

filosofisk teori hvor det fantes to typer objekter: eksisterende og ikke-eksisterende, hvor det 

ikke-eksisterende objektet i en viss forstand er virkelig.35 Utviskingen av definisjonen av et 

objekt som noe som eksisterer på én eller annen måte er påfallende i Meinongs filosofi, og det 

 

 

 

33 (Føllesdal, 2015) understreket at tegningen tidligere var blitt brukt i en vitsebok. 
34  (Føllesdal, 2015). 
35 (Chisholm, 1961, s. 6-12) 
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å snakke om ikke-eksisterende objekter som virkelige er mer forvirrende enn oppklarende, og 

fremstår mer som et petitio principii.36
 

3. Abstrakte objekters relasjon til bevisstheten er ikke så triviell som den først kan 

virke som. De to overstående utfordringene ved redegjørelsen for intensjonalitet munner ut i 

at det er vanskelig å redegjøre hva bevisstheten faktisk er rettet mot. Utfordringen ved punkt 

3, abstrakte objekter, er av lignende art, da det er usikkerhet rundt hva abstrakte objekter 

faktisk er. Ifølge erkeplatonisten, som tilskriver matematiske objekter en adskilt virkelighet, 

vil bevisstheten være rettet mot noe som er separert fra det persiperbare. Hvordan har det seg 

at bevisstheten er rettet mot abstrakte objekter som tilhører en virkelighet som er separat fra 

den persiperbare virkeligheten? 

Både punkt 1 og 2 har blitt ofret betraktelig filosofisk oppmerksomhet; Wittgenstein 

bruker eksempelet med and-kaninen til å understreke tvetydigheten ved sanseoppfatningen. 

Ikke-eksisterende objekter er også blitt diskutert av flere filosofer, for eksempel nevnte 

Meinong. Denne undersøkelsen vil imidlertid konsentrere seg om bevissthetens forhold til 

abstrakte objekter. Abstrakte objekter er et populært filosofisk emne, men jeg har ikke 

kommet utfor at det blir fremstilt som en utfordring knyttet til bevissthetens intensjonalitet. 

* 

Husserl presenterer en meget nyttig spesifisering av sin lærer Brentanos filosofi. Han 

hevder at bevisstheten alltid «handler» som om den er rettet mot et objekt. Med andre ord er 

vår bevissthet strukturert slik at vi oppfatter omverdenen som en mengde objekter vi sanser, 

men det at vi oppfatter noe som et objekt garanterer ikke for at det oppfattede faktisk er et 

objekt. Det er alltids mulighet for at vi er blitt feilinformert av sanseinntrykkene, eller av vår 

bevissthets strukturering av sanseinntrykkene. Dersom vi faktisk blir feilinformert av 

sanseinntrykkene, for eksempel ved hallusinasjon, har likevel den mentale aktiviteten vært 

rettet som om mot et objekt. Nettopp av den grunn kan det være vanskelig å avgjøre om man 

hallusinerer. Denne egenskapen ved bevisstheten er sentral i, men kun en del av, Husserls 

persepsjonsteori. Ifølge Husserl har enhver mental aktivitet en noema. Å være rettet er 

simpelthen for bevisstheten å ha noema. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

36  «antagelse av utgangspunktet» (lat.) 
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§14. Noema og persepsjonspakken 

 

 
I gjennomgangen av noema tar jeg, ved siden av et utvalg av Husserls originaltekster, 

utgangspunkt i den presise analysen av Husserls noema presentert i (Føllesdal, 1969). 

Føllesdal trekker paralleller mellom Husserls noema og Freges Sinn. Diskusjonen har ikke 

som hovedformål å redegjøre for nøyaktig hva som var Husserls syn, men heller å drøfte 

relevansen og plausibiliteten til de punktene som legges frem om noema. Med andre ord er 

det ikke en filosofihistorisk diskusjon, men en ren filosofisk begrepsanalyse. Dog vil jeg 

understreke at Føllesdals lesning av Husserl, ved siden av å bygge svært tett på Husserls egne 

tekster, viser en helhetlig forståelse av Husserls tenkning – da han var en filosof som utviklet 

sine filosofiske synspunkter over tid – og representerer i mine øyne en svært interessant og 

mangfoldig filosofisk teori. I mine øyne fungerer Føllesdals lesning av Husserls fenomenologi 

ikke bare som en filosofihistorisk tolkning av Husserls filosofi; slutningene som trekkes og 

spørsmålene som reises i Føllesdals tekster fungerer også som kilde til videre fundering over 

filosofiske og fenomenologiske spørsmål. 

Selv om det er likheter mellom Frege og Husserls teorier, vil en som leser Freges 

verker nøye forundres over at deler av teorien innebærer spørsmål som står ubesvart. Frege, 

som en platonist, behandler forbindelsen mellom bevisstheten og de eksisterende abstrakte 

objekter som relativt uproblematisk. Husserl går derimot i detalj inn på hvordan matematiske 

objekter oppfattes ved nøye å analysere underliggende aspekter ved bevissthetens 

strukturering. Sentralt for Husserls omfattende bevissthetsanalyse er begrepet noema. 

Enhver mental akt har ett noema. Noema fungerer som bevissthetens objektsutplukker 

og består av flere komplekse komponenter, blant annet hyle, den tetiske komponent og 

(u)bestembare x. Komponenten ubestembare x spiller den essensielle rollen i 

utplukkingsprosessen. Det er dog viktig å spesifisere at til én noema korresponderer kun ett 

objekt dersom det faktisk er et objekt å korrespondere til (Føllesdal, 1969, s. 683). Følgende 

illustrasjon tydeliggjør forbindelsen mellom de forskjellige komponentene i noema:37
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

37 Illustrasjon presentert i forelesningsrekken (Føllesdal, 2015). 
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Når vi opplever et objekt har vi mange aspekter innebygd i vår opplevelse av det. Husserl var 

inspirert av Bolzanos ideelle logikk, som i Theories of Science (1835) skiller mellom 

subjektive og objektive representasjoner (Vorstellungen), og introduserte de greske ordene 

noesis og noema, fra ordet νοέω, som betyr å persipere eller tenke (Smith, 2013, del 3). De 

temporale delene av en intensjonell bevissthetsakt, hyle (vår opplevelse ved påvirkning av 

sansene) og noesis (bevissthetens intensjonelle prosess), er sterkt forbundet med noesis’ 

ideelle innhold, noema. Denne undersøkelsen vektlegger i hovedsak de ikke-temporale delene 

av noema. 

For å forstå Husserls teori om hvordan bevissthetens noema plukker ut objekter, skal 

vi gå gjennom de forskjellige komponentene til noema. 

 

§15. Mening – den tidløse struktur 

 
 

Bevissthetens noema kan være det samme, mens noesis vil alltid være forskjellig. Forskjellen 

mellom noesis og noema har likheter med forskjellen mellom instans og type. Husserl skriver 

i Ideen volum 3, som han aldri fullførte, at noema er en generalisering av ideen om mening 

Temporal 
(instans) 

Ikke-temporal 
(type) 

Hyle 
Noesis Noema 

Tetisk komponent 
Mening (Sinn) 
Bestembare x 
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(Sinn) (Husserl, 1950, s. 89). 38 Begrepet noema kan defineres som en generalisering av 

mening (Sinn) og referanse (Bedeutung) (Føllesdal, 1969, s. 681). 

Et annet sentralt aspekt ved noema, relatert til noemas meningskomponent, er at 

enhver akt har ett og kun ett noema, som sin individuelle karakteristikk. For all opplevelse 

krever, og har, en mening for at det skal kunne være en opplevelse av noe. Med andre ord har 

enhver akt, i den forstand at det er en opplevelse av noe, kun ett noema. Det er aktens noema 

som utgjør aktens individuelle karakteristikk. 

 

 

 

Det følger videre at det motsatte ikke er tilfelle. Per definisjon kan ett noema manifesteres ved 

flere akter, som vist ved illustrasjonen. Disse aktene vil i stor grad være like, men ikke 

identiske. Aktene som kan manifesteres av det samme noema er rettet mot det samme objektet 

og rettet på samme måte, men de kan være akter som finner sted på forskjellig tidspunkt. 

Mens noeses er opplevelser, er noemata tidløse strukturer. Noemata er altså i stor grad 

som lingvistisk Sinne (Føllesdal, 1969, s. 683). At noe har lingvistisk mening (Sinne) er nært 

forbundet med noema – faktisk er de to uatskillelige. For all opplevelse krever en mening for 

at det skal kunne være en opplevelse av noe. Våre bevissthetsakter innebærer også 

opplevelsen hyle (greske for «masse»), som fungerer i samspill med noesis; hyle fungerer 

som påfyll til noesis og dermed også til noema. I en persepsjonsakt oppfylles noen av noemas 

«forventninger» av hyle og vi oppfatter meningen ved objektet vi persiperer – altså, vi 

oppfatter noe som noe. Noen ganger stemmer ikke ens «hyletiske» opplevelser overens med 

ens forventninger, som resulterer i at en må justere ens forventninger. Hvis justeringene av 

ens forventninger er såpass drastiske at man må omdefinere ens oppfatning av hva man 

persiperer, «eksploderer» ens noema (Føllesdal, 2006, s. 108). Et eksempel på en 

 

38 Se (Føllesdal, 2006). 

Akt 1 

Noema Akt 2 

Akt 3 



42  

«eksplosjon» av noema er for eksempel å finne ut at «personen» man nettopp hilste på viste 

seg ikke å være en person, men en statue som så svært livaktig ut. I den forstand kan man si at 

hyle fungerer som en «grensesetter» for hva bevisstheten oppfatter. Et objekt kan oppleves fra 

flere perspektiver – som at overflaten av et rundt bord oppfattes som elliptisk sett fra én 

vinkel og oppfattes som rundt ovenfra – men omfanget av varierende perspektiver begrenses 

av hyle, slik at vi for eksempel ikke oppfatter bordoverflaten som å være trekantet fra noen 

som helst vinkel. 

 

§16. Den tetiske komponenten 

Zhuangzi drømte at han var en sommerfugl, 

som fløy sammen med de andre vakre sommerfuglene 

og hadde et liv uten bekymringer. 

 

Da han våknet tenkte han: 

«Selv om en sommerfugl kun lever kort, 

ser den ut til å nyte livet». 

 

Etter å ha tenkt litt mer, spurte han seg selv: 

«Drømte jeg at jeg var en sommerfugl, 

eller er jeg en sommerfugl 

som drømmer at den er Zhuangzi?» 

- Mester Zuangzi 

 
Den tetiske komponenten utgjør grunnlaget for å kunne avgjøre akters ulike modus – å 

drømme, å persipere, å minnes, å se for seg, eller andre mulige oppfattelsesmodus. Mester 

Zhuangzis Sommerfugldrømmen belyser to forskjellige tetiske komponenter – drøm og 

persepsjon – og urimeligheten som oppstår ved å være ute av stand til å avgjøre moduset ved 

en bevissthetsakt. Det er ingen logisk forklaring som fullstendig kan avvise Zhuangzis, og 

flere andre filosofers, skepsis til sikker viten om hva slags opplevelse vår 

virkelighetsoppfatning egentlig er. Det samme gjelder også for Descartes’ skepsis til sansene. 

Cogito ergo sum-slutningen kan hevdes å være et sterkt argument for at man eksisterer på én 

eller annen måte, men cogito-slutningen bygger på skepsisen om værensformen, eller 

bevissthetens tetiske komponent – altså er det mulig at man drømmer, innbiller seg, eller 

hallusinerer alt man tror man persiperer. 

Til tross for at skepsisen aldri fullstendig kan avkreftes, tar fenomenologien steget ut 

over skeptisismen og tar sikte på å danne rettferdiggjorte oppfatninger om virkeligheten ved 

omhyggelig å analysere det man faktisk erkjenner – fenomener. Med dette som utgangspunkt 
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er det klart at man under normale omstendigheter kan skille mellom aktene drøm og 

persepsjon av virkeligheten. Den tetiske komponenten avgjør ikke hvilket objekt bevisstheten 

rettes mot, men på hvilken måte bevisstheten er orientert mot objektet på. Av dette kan man 

trekke slutningen at flere noemata kan korrespondere til ett objekt. Dette bygger på at noema 

har to komponenter: (1) den som er til felles med alle handlingene som har det samme 

objektet, med nøyaktig de samme egenskapene, orientert på lik måte, uansett hvilken tetisk 

karakter den har og (2) en som er forskjellig i handlinger med forskjellig tetisk karakter. 

Ved første komponent er referansen mer spesifikk, da handlingens tetiske karakter, 

egenskaper osv. inkluderes. Ved den andre komponenten refereres det kun til dette «noe», 

uansett på hvilken måte det erkjennes på og fra hvilket perspektiv og lignende. En nødvendig 

følge er at ett objekt kan ha flere forskjellige noema. Hvis et objekt er helt identisk med et 

annet, men erkjennes på en annen måte, har de to identiske objektene ulik noema. «…hver 

[mentale prosess] har sin ‘presist korresponderende og like fullt gjennomgående modifiserte 

motpart i erindring, likedan i en mulig antagelse, i en mulig ren [reproduktiv] fantasi og, 

igjen, i gjentagelser av slike variasjoner» (Husserl, 1983, §78). Det som er objekt for ens 

bevissthet (eller et helt identisk objekt) kan erkjennes på en helt annen måte – altså, ved 

persepsjon, erindring, drøm, osv. 

 

§17. Bestembare x 

 

 
La oss se for oss en slange som jager en kanin, at kaninen løper bak en trestamme og 

fortsetter flukten på det som fra slangens perspektiv er den andre siden av stammen. Videre 

kan vi for eksempelets skyld anta at slangen ikke har den kognitive evnen til å fatte at kaninen 

som løper videre på den andre siden av stammen er den samme kaninen som slangen jaget på 

den ene siden. Slangens «bevissthet» har altså, i dette tenkte eksempelet, ikke evnen til å 

oppfatte kaninens noema. Det vil si at slangen ikke har evnen til å oppfatte at inntrykkene av 

kaninen på den ene siden av stammen er inntrykk av den samme kaninen på den andre siden 

av stammen. Slangen oppfatter ikke kaninen som den kaninen, da den ikke har evnen til å 

sette «merkelapp», i form av bestembare x, på kaninen. 

En akt i bevisstheten rettes mot et objekt fordi den har noema. Som tidligere nevnt er 

bevisstheten uunngåelig rettet som om mot et objekt, og noema innebærer at objektene den er 

rettet mot fremstår som fullstendige, eller komplette. Når man for eksempel ser kun én side av 

en bygning, med vegger, vinduer og tak, tar man det for gitt at huset har flere sider. Det er en 
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egenskap ved bevissthetens rettethet at det man er rettet mot er fullstendig. Med «fullstendig» 

menes blant annet at det som fremstår for ens sanser fremstår som en helhet – for eksempel 

oppfatter man et objekt som å være tredimensjonalt med flere sider enn det man kan sanse fra 

eget perspektiv. Med andre ord tillegger man sanseinntrykkene en fullstendighet. Denne 

tendensen til å iføre «tillegg» til det man sanser resulterer i at oppfattelsen av objekter 

oppfyller visse forventninger, som at en terning har alle seks sider til tross for at man kun ser 

noen av dem. Noemas fullstendighet har ikke bare å gjøre med å ta tidligere erfaringer i 

betraktning. Det har også å gjøre med bevissthetens grunnleggende egenskap å ta objekters 

«fullstendighet» for gitt. 

(Perry, 1997) bruker begrepen «arkiveringsmappe» på det som kan beskrives som 

bestembare x, da det fungerer som en «merkelapp» på det man persiperer. Selv om man, 

gjennom det at fornuften og persepsjonsinntrykkene reagerer i samspill, sakte men sikkert 

oppdager at objektet man persiperer er noe annerledes enn man først antar, beholdes 

«merkelappen» gjennom bestembare x. Når man sakte men sikkert oppdager nye egenskaper 

ved for eksempel et objekt, som at en kameleon skifter farge fra grønn til mørkebrun for å 

kamuflere seg i ett med trestammen, er bevisstheten fortsatt rettet mot det samme objektet – i 

dette eksempelet, rettet mot den samme kameleonen. 

Et sentralt aspekt ved komponentene Husserl introduserer i persepsjonsteorien er at 

ethvert aspekt åpner for å kunne være feilaktig eller feilinformert. Det kan også hende at det 

gjøres feil i avgjørelsen om de tetiske modusene. Det er fullt mulig at man kan tro at man har 

opplevd noe ved persepsjon av den fysiske virkeligheten, men så har det hele vært en drøm. 

Den stadige muligheten for feilbarlighet ved noemas komponenter er mulige årsaker til 

skeptisisme, så fenomenologien representerer dermed ikke en ren avvisning av skeptisismen. 

Ved å holde muligheten åpen for feilbarighet, enten ved sansene eller bevisstheten, fungerer 

skeptisismen som et slags utgangspunkt for all fenomenologisk tenkning. Likevel har 

fenomenologien et realistisk grunnlag, som resulterer i at oppnåelsen av plausibel kunnskap 

regnes som mulig. Den realistiske holdningen fungerer i en balanse med skeptisismen i den 

forstand at det antas at det er en virkelighet man sanser, en virkelighet man kan oppnå 

kunnskap om gjennom kritisk analyse og persepsjon, men at mulighet for å ta feil alltid står 

åpen. Oppnåelsen av kunnskap ses på som en prosess sammenlignbar med en rettssak, med 

konstant kritisk gjennomgåelse av erkjennelser og forventninger, men uten mål om å oppnå 

absolutte sannheter. Husserls syn på kunnskap oppfyller med andre ord ikke kravene om 

platonsk sikkerhet. 
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§18. Noema og abstrakte objekter 

 

 
Noema er betegnelsen på det som får et hav av opplevelser, innebærende 

sanseinntrykk, forventninger og opplevelser til å fremtre som ett objekt. Føllesdal 

understreker at persepsjonsinntrykk og noemas forskjellige elementer kommer i såkalt 

persepsjonspakker (Føllesdal, 2015). Man persiperer det fysiske objektet og objektets eidos 

samtidig – i en «pakke» – og hva man erkjenner kommer an på hva man setter i fokus. 

Aritmetiske tall og geometriske figurer kan ifølge Husserls persepsjonsteori oppfattes på lik 

linje med fysiske objekter. Etter å ha gjennomgått sentrale deler av Husserls persepsjonsteori, 

vil jeg forsøke å svare på hvorfor vi oppfatter matematiske objekter som eksisterende 

objekter. 

Både hyle og den tetiske komponenten i noema kan være kilder til å oppfatte noe som 

å eksistere. Gitt at kunnskap anses som en prosess (jamfør §8), og vår hyletiske opplevelse 

stadig stemmer overens med våre noematiske forventninger, er det motivasjon til å anse det 

man oppfatter som å eksistere. Vi sanser ikke matematiske objekter, og vi forventer ikke å 

sanse dem heller fordi det er abstrakte objekter. Matematikkens anvendbarhet i den empiriske 

vitenskapen kan også anses som en faktor som bekrefter matematiske objekters eksistens, 

fordi det forventes at matematiske objekter (i hvert fall enklere, som aritmetiske og 

geometriske objekter) skal kunne fungere som strukturering av den fysiske virkeligheten. 

Akkurat som konkrete objekter kan oppfattes i forskjellige tetiske moduser, som 

erindring, drøm og persepsjon, kan også matematiske objekter oppfattes i forskjellige tetiske 

moduser. Selv om det kan være behjelpelig å skrive ned matematiske regnestykker for hånd, 

kan man like gjerne forestille seg regnestykket. Man kan også erindre resultater av tidligere 

regnestykker, såkalt «hoderegning». Selv om det er uenighet om hvorvidt matematiske 

objekter kan persiperes direkte, viser disse andre tetiske modusene man kan oppfatte både 

konkrete og matematiske objekter på til en tydelig analogi mellom konkrete objekter og 

matematiske objekter. 

Ved persepsjon av et konkret objekt rettes bevisstheten mot objektet som et objekt 

gjennom noema. Hvis objektet er sirkelformet, er den abstrakte strukturen av en sirkel del av 

samme «persepsjonspakke». Komponenten bestembare x forklarer hvorfor de to aspektene 

ved samme persepsjonspakke kan skilles mellom og kan oppfattes som to separate objekter. 

Kort sagt, det som like gjerne kan være strukturer ved det konkrete objektet fremtrer for 
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bevisstheten som et objekt, når man klarer å «plukke ut» strukturen fra det konkrete, grunnet 

bevissthetens uunngåelige rettethet mot noe som om det var et objekt. 

Husserls persepsjonsteori gir altså en plausibel forklaring på at det faktum at man 

oppfatter geometriske figurer, og andre matematiske objekter, som objekter viser til en 

egenskap ved bevisstheten og ikke nødvendigvis til ontologiske egenskaper ved objektet. 

Tidligere gikk vi gjennom hvordan det å tilskrive noe abstrakt status som objekt kan lede en 

til å hevde at objektet tilhører en egen virkelighet. Hvis objektsstatusen skyldes 

epistemologiske faktorer, det vil si egenskaper ved bevisstheten, kan ikke de samme 

slutningene angående objektet trekkes, da det er godt mulig at det slett ikke er et objekt. I 

kapittel fire diskuteres muligheten for at matematiske objekter er strukturer snarere enn 

objekter. Neste del av Husserls persepsjonsteori omhandler hvordan man «plukker ut» de 

forskjellige aspektene ved persepsjonsinntrykkene. Underliggende Husserls metode er at det i 

alle konkrete objekter også er mulige idealelementer. Det vil si at persepsjonsinntrykkene har 

mulighet for å bli approksimert. Noema er betegnelsen på det bevisstheten retter seg mot 

enten umiddelbart, eller etter en mer komplisert utsilingsprosess – disse utsilingsprosessene 

kalles reduksjoner. 

 

 

§19. Kapitteloppsummering 

 
 

I dette kapittelet hevder jeg at en motivasjon for erkeplatonistens tilskrivelse av matematiske 

objekter en avskåret virkelighet er matematiske objekters status som objekter. Objekter 

defineres gjerne ut i fra dets egenskaper og relasjoner, som synes å måtte forekomme i en 

virkelighet. Jeg stiller dog spørsmålstegn ved matematiske objekters status som objekter og 

gir en mulig forklaring på årsaken til at man oppfatter det matematiske som objekter ved å ta i 

bruk Husserls fenomenologi. Ifølge Husserl er bevissthetens rettethet som om mot et objekt, 

Husserls begrep om bestembare x gir en forklaring på hvordan vår bevissthet bestemt plukker 

ut noe som om det var et objekt. Det at bevisstheten er rettet mot noe som om det er et objekt, 

og at dette også gjelder tall, geometriske figurer og abstrakte objekter, er en plausibel 

motivator for å definere tall som objekter. 
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Kapittel 4 

 

 

 

 

 

Diagnosens andre del: Avstanden fra det interne 

 

 

 

 

 

 
§20. Innledning 

Når en matematiker kommer frem til et nytt matematisk bevis, gjøres da en oppdagelse eller 

en oppfinnelse? Føllesdal forteller illustrativt at det ikke nytter å gå til patentkontoret med en 

ny matematisk likning, ettersom en ny likning slett ikke regnes som en oppfinnelse, men som 

en oppdagelse (Føllesdal, 2015). Det er matematikkens slående objektivitet som peker mot at 

en matematisk likning er en oppdagelse av noe som eksisterer. Matematikkens objektivitet 

utgjør et sentralt aspekt som det er nødvendig å kunne redegjøre for i enhver 

matematikkfilosofisk teori. 

Matematikken er konstant, i den forstand at matematikere oppfatter matematiske 

objekter på hver sin subjektive måte og likevel kommer frem til det samme. Matematikkens 

objektivitet er en motivasjon for platonisten til å insistere på at tall og andre abstrakte objekter 

er ikke interne ting. Det interne er subjektivt, og regnes derfor uegnet til å forklare hvordan 

det har seg at matematiske objekter er objektive. Dette kapittelet har som formål å påpeke 

sentrale årsaker til hvorfor det er viktig å «overvinne» subjektivismen som grunnlag for 

abstrakte objekter, hvilket både Frege og Husserl hadde som mål. Problematikken ved 

subjektivismen som forklaring på matematikkens grunnlag er en sentralt motivasjon for 

platonismen og erkeplatonismen. Det er liten tvil om at argumentene mot subjektivisme, eller 

psykologisme, som grunnlag for matematisk objektivitet trekker i retning av platonisme, men 

jeg skal imidlertid analysere hvor langt det trekker i retning av platonisme og drøfte et mulig 

utelatt alternativ. 
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Selv om psykologien er uinteressant for matematikeren, burde matematikken være 

interessant for psykologen. For filosofen er selvsagt begge fagområder av interesse. Teorien 

om at matematikk eller logikk består av subjektive mentale konstruksjoner kalles 

«psykologisme» og brukes nærmest utelukkende som en negativ betegnelse innen 

matematikkens filosofi. Argumentene mot psykologismen er overbevisende og det er 

plausibelt å konkludere med at subjektive psykologiske prosesser alene er uegnet til å forklare 

matematikkens slående objektivitet. Som en følge fjerner erkeplatonisten matematikken totalt 

fra det mentale. Tidligere i undersøkelsen er det kommet frem at en utfordring ved å 

diagnostisere platonismens skepsis til sansene i oppfattelsen av abstrakte objekter er å kunne 

redegjøre for abstrakte gjenstanders objektivitet uten å henfalle til psykologisme. 

På 1800-tallet var psykologien i fremmarsj og hadde ennå ikke skilt lag med filosofien 

som en egen vitenskap. Flere filosofer forsøkte å gi psykologistiske forklaringer på både 

logikken og matematikken. Grunntanken består blant annet i at tall og andre matematiske 

objekter er interne objekter, eller subjektive størrelser. Ifølge psykologismen er det altså ikke 

et elementært skille mellom det abstraktes natur og det subjektives natur; abstrakte objekter 

anses en subjektiv størrelse. Frege regnes som den første store anti-psykologisten og insisterte 

på at skillet mellom abstrakte objekters natur og det subjektives natur var gjeldende på flere 

punkter. Den anti-psykologistiske holdningen er et sentralt aspekt av hans mest filosofiske 

verk, Grundlagen der Arithmetik (1884). Flere matematikere i Freges samtid var skeptiske til 

filosofi, ettersom filosofien stod overfor det som ble ansett som en svikt i å kunne skille 

mellom logikk39 og psykologi – denne svikten ville Frege få bukt med. Hovedbudskapet i 

Grundlagen er nettopp å bevise at matematiske slutninger er basert på generelle logiske lover, 

med en tydelig anti-psykologistisk tilnærming. Frege begrunner nødvendigheten av et bevisst 

og tydelig skille mellom logikk og psykologi nettopp med at de to vitenskapene er av 

grunnleggende ulike naturer. 

 

§21. Utfordringen psykologisme 

Mot psykologistene innvendes det at de har foretatt ugyldige sammenblandinger. Sentrale 

sammenblandinger er mellom: 1. det deskriptive og det normative, 2. det objektive og det 

subjektive og 3. «sannhet» og «oppfattet-som-sant». Det er verdt å drøfte noe mer omfattende 

 

 
 

39  Når jeg i gjennomgangen av psykologismen henviser til logikken, gjelder de samme argumentene 

for matematikken. Årsaken til at denne delen konsentrerer seg om logikk fremfor matematikk er at det 

meste av filosofiske drøftelser om psykologisme har funnet sted innen logikken. 
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hva disse tilsynelatende sammenblandingene går ut på. Punktene utformes slik at 

motivasjonen til psykologistene først legges frem, etterfulgt av anti-psykologistens kritikk. 

 

1. Det deskriptive versus det normative 

Psykologistens mulige antagelser kan uformelt uttrykkes slik: 

Siden bevissthetens normer er fundert i psykologi, er også kunnskapens normative 

lover basert på psykologisk kunnskap. 

 

Anti-psykologistens kritikk: 

Frege støtter skillet mellom to typer lover: normative og deskriptive. Moralske og sivile lover 

faller inn under førstnevnte type lover og beskriver hvordan noe bør være eller gjøres. Slike 

lover, som kanskje heller kan regnes som forskrifter, er noe mennesker ofte kan handle i 

uoverensstemmelse med. Fysiske lover og andre naturlover er eksempler på sistnevnte type 

lover; denne gruppen har som formål å beskrive hva som faktisk er. Logiske lover for sannhet 

og matematiske lover er mer av typen naturlover enn sivile lover (Kenny, 1995, s. 179). Man 

velger ikke om π = omkrets/diameter. Derimot uttrykker π = omkrets/diameter et konstant 

faktum – det er slik det er, uavhengig om matematikerne tror det eller ei. Frege hevder at det 

er logiske lover som påvirker tenkningens lover og ikke omvendt. Frege skriver, «enhver lov 

som tilsier hva som er, kan oppfattes som å foreskrive at en bør tenke i samsvar med den» 

(Frege, 1974, xv), og hevder at dette gjelder for geometriske og fysiske lover så vel som for 

logiske lover. 

Uformelt kan logiske lovers påvirkning på tenkningens normative lover beskrives på 

følgende måte: Hvis noe er slik eller slik og man ønsker å gi en virkelighetstro beskrivelse, så 

beskriver man det deretter. Immanuel Kant kaller en slik struktur for et «hypotetisk 

imperativ», ettersom det er en hypotetisk fornuftsbefaling, i motsetning til en nødvendig 

befaling.40 Det er mulig å tenke for seg at en ikke har som formål å gi en virkelighetstro 

beskrivelse av virkeligheten (men heller har som formål for eksempel å gi en dramatisk 

fremstilling av virkeligheten, med emosjonelle overdrivelser), og derfor er imperativet overfor 

hypotetisk. 

Det er for øvrig debatt om hvor essensiell rolle Frege egentlig tilskriver normativitet 

som følge av logiske lover.41 Slik jeg leser Frege er ikke matematiske lover normative, men 

kan ha en normativ følge i egenskap av å være deskriptiv. Sett ut ifra et realistisk 

 

40 (Kant, 1997, Part 1, Book 1, Chapter 1, Section 1) 
41  Se Føllesdal (1994) og Kusch’ (2014) kommentering av Føllesdals tolkning av Frege. 



50  

utgangspunkt, beskriver matematikken noe som eksisterer og på lik linje med alt som 

eksisterer bør man beskrive det slik det er hvis man har kunnskap som mål. Frege konstaterer 

at man finner både deskriptive og normative lover i logikk, men understreker at de normative 

lovene i logikk bygger på deskriptive lover. Dette er et viktig poeng for å påpeke at skillet 

Frege trekker mellom logikk og psykologi ikke er et skille mellom er og bør.42
 

 
3. «Sannhet» versus «oppfattet-som-sant» 

Psykologistens antagelser kan uttrykkes slik: 

Grunnlaget for logisk sannhet er en oppfattelse av selvfølgelighet, som er en mental 

opplevelse. Ergo er logikk en del av psykologien. 

 

Anti-psykologistens kritikk: 

Logikkens oppgave, hevder Frege, er å tyde lover for sannhet. Det er naturlig å spørre seg hva 

slags lover sannhetslover er og i hvilken forstand de skiller seg fra tenkningens lover. 

Interessant for logikken er ikke hvordan noe tas for å være sant, men om det er sant. Et av 

Freges tydelige og meget illustrative argumenter for antipsykologisme lyder: 

Hvis det er sant at jeg skriver i mitt kammers den 13. juli 1893, mens vinden uler 

utenfor, så forblir det sant selv om alle menn i ettertid skulle ta det for å være usant.43
 

Det er altså ingen motsetning mellom noe som er sant og det at alle tar det for å være usant, 

ifølge Frege. 

 

2. Opprinnelse versus definisjon 

Psykologistens antagelser kan uformelt uttrykkes slik: 

Logikk handler om slutninger, bevis, muligheter, nødvendigheter, fundamenter, 

konsekvenser og andre relaterte begreper, hvis essensielle egenskaper er 

psykologiske. Derfor tilhører logikk psykologien. 

 

Anti-psykologistens kritikk: 

Frege skriver, «Selv om, som det synes å være, det er umulig for oss som mennesker å tenke 

uten ideer, kan det likevel være at deres forbindelser med tanken er helt uvesentlig vilkårlige 

og konvensjonelle» (Frege, 1974, s. 71). Selv om Frege insisterer på subjektive ideers 

 

42  Føllesdal, D., 1958. Husserl und Frege: Ein Beitrag zur Beleuchtung der Entstehung der 

phänomenologische Philosophie, Oslo: Aschehoug, s. 49.  
43 (Frege, 2013, s. 13) 
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irrelevante rolle i definisjonen av proposisjoner, erkjenner han deres nødvendighet i 

erkjennelsen av proposisjoner. For å påpeke generelle trekk må man se til noe annet enn det 

konkrete - til noe ikke-sensorisk. For å klargjøre: Man kan (med rette) se at p bare hvis det er 

noen lovlig avhengighet mellom ens påstand at p og p. Denne lovmessige avhengigheten er 

ikke laget av subjektive ideer eller sanseopplevelser, men den sensoriske opplevelsen til våre 

øyne spiller fortsatt en viss rolle i å se at p, men kun som opprinnelse til vår oppfattelse at p 

og ikke som definisjon av p. Psykologistenes antagelse vitner om en manglende evne til å 

kunne skille mellom mening og referanse. 

I matematikk og logikk er det en tett forbindelse mellom representasjonen og det som 

blir representert ved oppfattelsen av abstrakte objekter. Frege motsier påstanden at tallenes 

natur avhenger av subjektive tanker. Mens det er subjektive mentale bilder av tallet 100 – 

«noen kan tenke på ordet ’100’, noen kan tenke på symbolet ’100’, en annen av bokstaven 

’C’» – forblir antallet 100 det samme (Kenny, 1995, s. 52). 

Beskrivelsen av opprinnelsen til en idé bør ikke tas for å være en definisjon, heller 

ikke bør beretningen om mentale og fysiske forhold for å bli klar over en proposisjon 

tas som bevis, og ei heller bør oppdagelsen av en proposisjon forveksles med dens 

sannhet! (Frege, 1974, s. vi) 

Sammenblandingen mellom opprinnelse og definisjon bygger på en manglende evne til å 

skille mellom handlingen og dets objekt. Hvis man har som formål å definere et objekt, 

klassifiserer en beskrivelse av selve handlingen (som opprinnelse til vår forståelse av 

objektet) ikke som en definisjon. Mentale bilder, psykologiske tilstander eller fornemmelser 

kan spille en rolle i prosesser som aritmetiske kalkulasjoner, og spiller med det en rolle i vår 

tilsynelatende erkjennelse av det abstrakte. Frege poengterer at selv om dette kan være 

tilfellet, sier disse psykologiske prosessene ingenting om aritmetikkens natur. 

 

§22. Kilde versus import 

 
 

Frege åpner for at det mentale kan spille en rolle i vår oppfattelse av abstrakte objekter, men 

bruker lite plass til å spesifisere hva denne rollen er, da hans konsentrasjon heller er rettet mot 

hva den ikke er. 

Gitt Freges anti-psykologistiske argumenter er det en plausibel konklusjon å avvise 

psykologi som grunnlag for matematikken. Dog fremstår det som en for rask konklusjon 

fullstendig å avvise enhver relevans av det kognitive for matematikken. Selv om 
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matematikeren ikke kommer med påstander om den psykologiske virkeligheten, følger det 

ikke at matematikeren ikke kan benytte seg av psykologisk data. Jerrold J. Katz skriver, 

 

«The Platonist can claim that intuition provides the facts to which the theories of 

mathematicians and linguists are required to respond and that such a methodology is 

intelligible because the intuitions that provide the mathematician and linguist with data 

involove access to internal representations. Such intuitions may be conceptualized as 

acts in which information in internal representations is made available. Thus, the 

source of the data in mathematics and linguistics is psychological. Their import, on the 

other hand, is not. They are not about something psychological. […] The internal 

representations involved in intuitions represent abstract entities, numbers, spaces, etc., 

on the one hand, and sound patterns, senses, etc., on the other» (Katz, J. 1981, s. 258). 

 

Katz understreker et skille mellom to sentrale aspekter ved psykologien: psykologi som kilde 

og psykologi som import. Mentale representasjoner kan fungere som kilden til abstrakte 

objekter og gjøre dem tilgjengelige for vår bevissthet. Dersom man tar skillet som Katz 

understreker til etterretning, og holder fast ved at mental representasjon kun gjør abstrakte 

objekter tilgjengelig for bevisstheten, åpner det for at det mentale kan ha en utplukkende rolle. 

For å relatere tilbake til platonismens tese om matematiske objekters uavhengighet, 

bekrefter Freges anti-psykologistiske argumenter 3A-tolkningen av platonismens 

uavhengighetstese (jamfør §3) om at matematiske objekter ikke er avhengig av aktørers 

erkjennelse for å eksistere. Imidlertid viser Katz’ skille mellom det mentale som kilde og det 

mentale som import til en viktig nyanse. Freges antipsykologistiske argumenter slår hardt ned 

på det mentale som import; det matematiske, eller logiske, er ikke noe psykologisk. Disse 

argumentene fremstår som svært plausible. 

Når det gjelder det mentale som kilde, innrømmer Frege at psykologiske ideer er 

nødvendig for å kunne tenke, men foreslår at ideenes relasjon til tanken (som objekt for 

handlingen) like gjerne kan være irrelevant. I motsetning til hans antipsykologistiske 

argumenter mot psykologi som import, fremstår dette mer som en påstand som heller munner 

ut i Freges filosofiske interesse. Med unntak av å argumentere mot psykologien som import, 

bruker Frege lite oppmerksomhet på å forklare vår kunnskap om matematikk eller logikk. Han 

anså matematiske og logiske sannheter som primitive sannheter, inspirert av Euklid, og anså 

sannhetene, og vår kunnskap om dem, som selvsagte (Burge, 1992, s. 633). 
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Det mentales rolle som kilde til abstrakte objekter opptrer i stor grad likt som det 

mentales rolle i oppfattelsen av konkrete objekter. Det konkrete defineres ikke av mentale 

prosesser, men de mentale prosessene gir oss tilgang til det konkrete gjennom 

persepsjonsinntrykk og sansedata. Å avvise det mentales rolle totalt synes å være en for rask 

beslutning, da mental representasjon av matematiske objekter kan gjøre dem tilgjengelige for 

vår bevissthet. Det er verdt å følge opp sidestillingen mellom oppfattelsen av det abstrakte og 

det konkrete ved å ta for oss intuisjon av abstrakte objekter. Intuisjonsbegrepet jeg skal ta for 

meg bygger på Kurt Gödels tenkning og Husserls fenomenologi, og definerer det mentales 

rolle som en direkte kilde til abstrakte objekter, ikke som import. 

 

§23. Intuisjon som umiddelbar oppfattelse 

- Evidently the ”given” underlying mathematics 

is closely related to the abstract elements contained in 

our empirical ideas. It by no means follows, however, 

that the data of this second kind, because they cannot be 

associated with actions of certain things upon our sense 

organs, are something purely subjective, as Kant 

asserted. Rather, they, too, may represent an aspect of 

objective reality, but as opposed to the sensations, their 

presence in us may be due to another kind of relationship 

between ourselves and reality. 

- Kurt Gödel44
 

 
Intuisjon innen matematikkens filosofi kan spores tilbake til Aristoteles.45 I en sammenlikning 

mellom en matematiker og en fysiker, forklarer Aristoteles at en matematiker i bevisstheten 

separerer overflater, linjer osv. fra de fysiske objektene det gjelder. «Mens geometri utforsker 

fysiske lengder, men ikke som fysiske, undersøker optikk matematiske lengder, men som 

fysiske, ikke som matematiske».46 Aristoteles hevdet at det abstrakte eksisterte i det konkrete, 

og den umiddelbare prosessen som finner sted når vi oppfatter dette abstrakte – for eksempel 

at et juletre er trekantet – kan kalles intuisjon. Når vi i dette kapittelet skal gå gjennom Gödels 

drøfting av matematisk intuisjon, påpeker jeg viktigheten av å klargjøre hva som faktisk er 

gjenstand for intuisjonen. Hva innebærer matematiske objekters ontologiske abstrakthet? I 

hvilken grad er matematiske objekter uavhengige? Dette er sentrale ontologiske spørsmål, 

som utgjør første steg i en avklaring på hvordan abstrakte objekter blir, eller kan bli, oppfattet 

ved intuisjon. 

44  (Gödel, 1964, s. 271-272). 
45  En oppfatning som deles av bl.a. (Lear 1982) 
46 (Aristoteles 1941, Physica B,193b23–194a12) 
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Det er viktig i en filosofisk utgreiing om intuisjon at man starter med et likt 

utgangspunkt. Når vi her omtaler intuisjon må det være klart at det ikke er snakk om begrepet 

slik det gjerne brukes i dagligtalen – som i uttrykket «jeg har en vag intuisjon om at x», hvor 

x er noe man har null rasjonelt grunnlag for å kunne vite noe om, som at potetsesongen blir 

rik i år. Vi står i et erkjennelsesforhold med det abstrakte objektet gjennom intuisjon, lik som 

vi står i erkjennelsesforhold med konkrete objekter gjennom persepsjon. 

Intuisjon kan forstås som glimt av en slags «høyere» innsikt, og kan derfor først 

fremstå som «intellektuell synsing». Å betegne intuisjon som intellektuell synsing motiveres 

trolig av at matematisk intuisjon brukes for å forklare oppfattelsen av matematiske objekter 

med utgangspunkt i en erkeplatonistisk ontologi, hvor vanskeligheten med å forklare 

relasjonen mellom det kausale og det ikke-kausale oppstår. Med andre ord oppnår man ved 

intuisjon kunnskap om noe man egentlig ikke skulle kunne ha kunnskap om – dette gjelder, 

som sagt, hvis man har et erkeplatonistisk utgangspunkt. Å betrakte intuisjon som synsing 

samsvarer dog ikke med den opprinnelige betydningen av ordet «intuisjon», fra intueri (lat.), 

som betyr ‘å kontemplere’, ‘å se på’ eller ‘å granske’. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i 

den opprinnelige betydningen av intuisjon, da det forhåpentlig vil komme frem av artikkelen 

at intuisjon kan argumenteres for å være mer konkret enn «intellektuell synsing». 

Intuisjonsbegrepet vekker både filosofisk interesse og forklaringsproblemer, nettopp fordi 

begrepet er vanskelig å forklare rasjonelt. Det er altså langt fra noen enighet om hva intuisjon 

er, men visse særegenheter ved intuisjon synes å gå igjen: (1) Direkthet: Kunnskapen man får 

ved intuisjon er umiddelbar og (2) Troverdighet: Det som oppfattes ved intuisjon fremstår 

som troverdig. 

Det finnes flere tolkninger av intuisjon, alt fra spontan bedømmelse eller synsing, til 

en spesiell presentasjon av nødvendige sannheter. Eksempler på hva som kan oppfattes ved 

hjelp av intuisjon kan være oppklarende: 

(a) 2 + 2 = 4 

eller, 

(b) Jeg eksisterer. 

Hvordan vet vi at (a) eller (b) er sanne? Jo, det er intuitivt. Følger man denne slutningen kan 

vi hverken vite (a) eller (b) ved logiske slutninger. De presenterer seg heller for oss som 

umiddelbart troverdige. Men er det ikke nettopp argumenter eller logiske slutninger 

mennesker – i hvert fall filosofer – søker etter i forklaringer? Det skal sies at Descartes' 

cogito-slutning tjener som en tydeliggjøring av en essensiell sammenheng mellom vår 

tenkning og oppfattelse av egen eksistens, men det kan argumenteres for at cogito-slutningen 
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forklarer noe man egentlig vet fra før. Man trenger ikke cogito-slutningen for å være klar over 

at man eksisterer; Descartes' slutning fungerer heller som en ytterligere bekreftelse på noe 

man egentlig visste. Nettopp her kommer intuisjon inn i bildet. Denne kunnskapen man 

oppnår umiddelbart og fremstår som troverdig, får man tilgang til ved intuisjon. 

På lignende måte som man oppfatter det konkrete gjennom persepsjon kan man 

oppfatte det abstrakte gjennom intuisjon. Intuisjon er et bredt begrep og persepsjon kan 

defineres som en bestemt type intuisjon. Husserl trekker linjer mellom oppfattelsen av det 

konkrete og det abstrakte, et syn som er i tråd med en aristotelisk ontologi, hvor essenser, 

eller mulige essenser, er aspekter ved det konkrete. I likhet med persepsjon gir intuisjon av 

abstrakte objekter oss direkte tilgang til universalier, 

Immediate ”seeing,” not merely sensous, experiential seeing, but seeing the universal 

sense as an originary presentive consciousness of any kind whatever, is the ultimate 

legitimizing source of all rational assertions. This source has its legitimizing function 

only because, and to the extent that, it is an originally presentive source (Husserl, 

Ideen, §19). 

Ett av argumentene Husserl har for sin realistiske tilnærming til abstrakte objekter så vel som 

konkrete er umiddelbar erkjennelse, 

I sine fenomenologiske undersøkelse av abstrakte objekter hevder Husserl at 

erkjennelsen av abstrakte objekter kan være mer eller mindre like umiddelbar som persepsjon 

av konkrete objekter, nemlig gjennom intuisjon, 

In an act of abstraction… the universal itself is given to us; we do not think of it 

merely in significative fashion as when we merely understand general names, but we 

apprehend it, behold it. Talking of an intuition, and more precisely of a perception of 

the universal is in this case, therefore, well justified. (Husserl, 2001, §53) 

Kurt Gödel var inspirert av Husserls fenomenologi, og hans teori om matematisk intuisjon 

kan leses i lys av Husserls fenomenologi. Ettersom Husserl skrev svært utfyllende om 

intuisjon og persepsjon, kan hans filosofi belyse aspekter ved Gödels tanker som først kan 

synes uklare. 

 

§24. Tilgang til det adskilte – et forklaringsproblem 

Gödel tilskriver bevisstheten evnen til å kunne oppfatte matematiske objekter. Disse 

objektene eksisterer uavhengig av vår bevissthet. Gödel hevder at intuisjon forklarer vår 

tilgang til kunnskap om tall, en tilgang han sammenlikner med vår tilgang til ideer om 
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konkrete ting. Gödels redegjørelse for intuisjon tar på mange måter utgangspunkt i 

matematisk platonisme, eller det jeg kaller erkeplatonisme. Imidlertid innebærer det 

erkeplatonistiske ståstedet problemer med å forklare intuisjonens tilgang til de abstrakte 

objektene. 

Ifølge Gödel kan man persipere matematiske objekter på tilnærmet lik måte som man 

persiperer konkrete objekter. Gödel hevder at direkte persepsjon, eller intuisjon, av 

matematiske objekter er en av grunnene til å hevde deres eksistens, ifølge (Wang, 1987, s. 

201-203). Hans matematiske intuisjonsbegrep mottar ofte kritikk for å være uklart fordi det 

refereres til en «spesiell» innsikt. (Parsons, 1980, s. 146), som til en viss grad forsvarer 

Gödels matematikkfilosofi, innrømmer at Gödels intuisjonsbegrep ved første øyenkast kan 

fremstå som «obskurt». Imidlertid er det flere at de tilsynelatende «obskure» aspektene som 

oppklares hvis man har kunnskap om Husserls fenomenologi, noe som vil drøftes i neste 

kapittel. Det er altså ikke nødvendigvis intuisjonsbegrepet, det å forstå noe direkte eller 

umiddelbart som troverdig, i seg selv som er problematisk, men heller det medfølgende 

ontologiske utgangspunktet: erkeplatonisme. Jeg vil senere argumentere for at det er Gödels 

erkeplatonistiske ståsted som er kilde til kritikkene hans teorier får av å være obskur og 

fremstå som en slags «sjette sans», ikke hans redegjørelse for intuisjon i seg selv. 

Dette kapittelet vil kritisk drøfte det ontologiske utgangspunktet for Gödels 

intuisjonsbegrep og peke på forklaringsutfordringer ved teorien. Jeg argumenterer for at disse 

utfordringene er direkte forbundet med nettopp teoriens ontologiske ståsted. I neste kapittel 

argumenterer jeg for at et ontologisk dreining i retning aristotelianisme kan være mer 

kompatibelt med begrepet om intuisjon av matematiske objekter. Dersom tall og geometri 

defineres som abstrakte strukturer ved den objektive virkeligheten, i stedet for uavhengige 

objekter, argumenterer jeg for at intuisjon ikke lenger er en obskur, men heller en plausibel, 

forklaring på hvordan vi oppnår kunnskap om disse. 

Gödel er klar på matematiske objekters uavhengige og objektive eksistens – hans 

matematikkfilosofi står med andre ord for det vi kan kalle ontologisk realisme. I motsetning 

til Kant, som grunner matematikken i sansningens intersubjektive anskuelsesformer, tid og 

rom, hevder Gödel at det «gitte» som underligger matematikken kan «representere et aspekt 

av den objektive virkeligheten, men, i motsetning til sansefornemmelser, er deres 

tilstedeværelse i oss grunnet et annet slags forhold mellom oss selv og virkeligheten» (Gödel, 

1947, 484). Matematisk intuisjon er trolig Gödels forsøk på å redegjøre for dette «spesielle» 

forholdet mellom oss selv og virkeligheten som finner sted ved oppfattelsen av matematiske 

objekter. 
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Gödel hevder at vi har «noe lik en persepsjon» av matematiske begreper og trekker 

sterke paralleller mellom matematisk intuisjon og persepsjon av fysiske objekter (Gödel, 

1947, 483-4).47 Når man ved hjelp av sansene oppfatter et fysisk objekt, utgjør denne 

persepsjonen en kognitiv relasjon til den fysiske verdenen. Den kognitive relasjonen som 

finner sted under matematisk intuisjon likner persepsjon, ifølge Gödel, med unntaket at 

relasjonen er til matematiske eller andre abstrakte objekter. Skal man følge Gödels oppfatning 

av matematisk intuisjon, er ikke forskjellen stor mellom vår oppfatning av en blomsts 

rødfarge og blomstens fem kronblader.48 Han forklarer at den eneste relevante forskjellen er at 

det første eksempelet er en relasjon mellom et begrep og et bestemt persipert objekt, mens det 

andre eksempelet er en relasjon mellom begreper.49
 

Med sine tydelige gjentatte paralleller mellom kunnskap om konkrete fysiske objekter 

og kunnskap om matematiske objekter, trekker Gödel vår oppfattelse av matematiske objekter 

ned til mer eller mindre det samme «nivået» som vår oppfattelse av fysiske objekter. Årsaken 

til at jeg bruker uttrykket «å trekke ned til samme nivå» er at vår oppfattelse av fysiske 

objekter synes å fungere som en slags «mal» for hvordan oppfattelse av andre typer objekter 

defineres. Fordi matematiske objekter omtales som nettopp objekter synes vi å tilskrive dem 

egenskaper som konkrete objekter har. Når man omtaler noe som et objekt faller det en 

naturlig å stille spørsmål man stiller vedrørende konkrete objekter, som hvor objektet er eller 

når det er. Årsaken til at matematisk forståelse anses som en spesiell type forståelse er 

nettopp at matematiske objekter oppfattes som ikke å inneha de samme sanselige kvaliteter 

som konkrete objekter har. Likevel hevder Gödel at vi kan «persipere» matematiske objekter 

tilnærmet likt som vi persiperer konkrete objekter (og følgelig danner oss ideer om dem). 

Gödels sterke platonsk-ontologiske helling synes å by på utfordringer. 

* 

Matematisk intuisjon med utgangspunkt i matematisk erkeplatonisme kritiseres av 

blant annet (Potter, 2000), som etterlyser en ordentlig forklaring på vår tilgang til kunnskap 

om abstrakte begreper. Det er rett og slett ikke tilstrekkelig å nøye seg med Gödels 

beskrivelse av at matematiske aksiomer «tvinger seg på oss som sanne» på lik linje med 

fysiske objekter vi persiperer. Å referere til «gnister av innsikt» [sparks of insight] holder 

heller ikke mål. 

 
 

47  Se Føllesdal (1995) for diskusjon om dette. 
48 Gödel uttrykte selv dette ifølge (Wang 1990, s. 202) og hevdet han hadde fått sammenlikningen fra 

Bernay. 
49  (Føllesdal, 1995, s. 6) 
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Vi ser altså at en av hovedutfordringene ved Gödels intuisjonsbegrep oppstår ved at 

det ikke gis tilstrekkelig forklaring på likestillingen mellom forståelsen av abstrakte og 

konkrete objekter. Når de abstrakte matematiske objektene tilskrives en abstrakt og uavhengig 

eksistens i en «avskåret» virkelighet trengs det forklaring på hvordan vi kan vite noe om dem. 

Det nærmeste man kanskje kommer en forklaring, eller en introduksjon til en mulig 

innfallsvinkel, presenteres i hans upubliserte foredrag for The American Philosophical 

Society, som Føllesdal drøfter i innledningen til utgivelsen av Gödels foredragsmanuskript: «I 

stedet for å prøve å fastslå matematikkens sikkerhet ved manipulasjon av fysiske symboler, 

foreslår Gödel ‘å kultivere (utdype) kunnskap om de abstrakte begrepene selv’» (Føllesdal, 

1995, s. 364-5). 

 

§25. Kapitteloppsummering 

 
 

I dette kapittelet har jeg gått gjennom noen av Freges argumenter mot psykologisme som 

grunnlag for matematikken – og logikken. Etter å ha tydeliggjort skillet mellom to forskjellige 

roller det mentale kan ha i relasjon til abstrakte objekter – rollen som import og rollen som 

kilde – er det rimelig å konkludere at Frege gir gode argumenter for å stå fast ved at det 

mentale som import er uplausibelt som grunnlag for matematikken. Matematikk er ikke 

mental konstruksjon. Dog er det mindre klart at Frege presenterer plausible argumenter imot 

det mentale som kilde til forståelsen av matematiske objekter. Det mentale som kilde til 

matematiske objekter er ikke i konflikt med de anti-psykologistiske konklusjonene, som 

nesten utelukkende konsentrerer seg om å avskrive det mentales rolle som import. 

Gitt at det mentale kan spille en minimal rolle som kilde til oppfattelsen av abstrakte 

objekter, står det fortsatt uklart hvordan man oppnår denne erkjennelsen. Det mentale 

fungerer som kilde til erkjennelse også ved persepsjon av konkrete objekter, i form av blant 

annet begrepsliggjøring. Gödels teori om matematisk intuisjon insisterer på muligheten for 

direkte erkjennelse av matematiske objekter, noe som i den forstand sidestiller erkjennelsen 

av det abstrakte og erkjennelsen av det konkrete, men det er tydelig at intuisjonsbegrepet 

møter problemer med å forklare tilgangen til abstrakte objekter tilhørende en avskåret 

virkelighet. I neste kapittel skal vi redegjøre for de ontologiske antagelsene som ligger til 

grunn for platonisme og foreslå en ontologisk dreining, som gjør intuisjonsbegrepet mer 

plausibelt. 
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Kapittel 5 

 

 

 

Diagnosens tredje del: Det stabile som adskilt 

 

 

 
Through and through the world is infested with quantity: To talk sense 

is to talk quantities. It is no use saying the nation is large – How large? It is no 

use saying that radium is scarce – How scarce? You cannot evade quantity. 

You may fly to poetry and music, and quantity and number will face you in 

your rhythms and your octaves. 

- Alfred North Whitehead 

 

 
§26. Innledning 

 
 

Matematiske objekter er abstrakte objekter, i betydningen å være innbyggere av Freges tredje 

rike. Abstraksjon hentyder at noe er fjernet bort fra noe (ab, strahere, lat.), i dette tilfellet bort 

fra den konkrete virkeligheten. Spørsmålet jeg vil drøfte i denne siste delen av diagnosen er 

hvor plausibelt det er å hevde at abstrakte objekter faktisk er fullstendig fjernet fra den 

konkrete virkeligheten. Dette kapittelet vil for argumentets skyld i hovedsak vektlegge 

eksempler fra euklidsk geometri, ettersom denne vitenskapen er nært forbundet til den 

konkrete virkeligheten. Geometriske objekter er ideale og dermed forskjellige fra upresise 

konkrete objekter. En annen egenskap ved geometriske figurer er at de er anvendbare i vår 

praktiske håndtering av konkrete objekter. I §1 gikk vi gjennom en av antagelsene som ligger 

til grunn for å tilskrive matematiske objekter en avskåret virkelighet, et essensielt premiss var 

P3: Det stabile kan ikke være til stede i det foranderlige. Jeg vil i dette kapittelet presentere en 

mulig vei å gå for å løse tilgangsproblemet og integrasjonsproblemet som møter 

erkeplatonisten. Alternativet er aristotelianisme, som allerede er presentert i kortversjon, og 

står for følgende alternative argument: 

 

P1:   Det sansbare er i stadig forandring 
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P2:   Forklarende kunnskap tar utgangspunkt i det stabile 

P3*: Det stabile er tilstedeværende, eller er mulig tilstedeværende, i det foranderlige 

K: Derfor kan man oppnå kunnskap om en stabil virkelighet (abstrakt) med 

utgangspunkt i den foranderlige virkeligheten (konkret) 

 

 

For å kunne forklare det stabiles tilstedeværelse i det konkrete støtter jeg meg til Husserls 

teori om reduksjoner, med hovedvekt på eidetisk reduksjon. Før kapittelet kommer dit er det 

imidlertid fordelaktig å se på sentrale filosofiske motivasjoner som kan ligge til grunn for å 

motsi strukturer og relasjoner som faktisk eksisterende abstrakte aspekter i den fysiske 

virkeligheten. 

 

§27. Kontra strukturer 

 
 

Stabile strukturers tilstedeværen i den konkrete virkeligheten fremstår som et nærmest 

oversett alternativ innen matematikkens filosofi. I mine øyne innebærer et aspekt ved den 

erkeplatonistiske tilnærmelsen til matematiske objekter og fysiske objekter det ontologisk 

separerende skillet som trekkes mellom dem. Dette skillet tilskriver begge typer objekter egne 

separate værenssfærer: den empiriske virkeligheten har én eksistens og den abstrakte 

virkeligheten har en annen separat eksistens. Ved en slik separasjon frafaller ethvert mulig 

krav om at matematiske objekter på noe som helst måte må forekomme i den konkrete 

virkeligheten. Om den konkrete virkeligheten ikke hadde eksistert, ville likevel matematiske 

objekter eksistert, hevder erkeplatonisten. Aristoteles motsier derimot at matematiske objekter 

er fullstendig adskilte fra den konkrete virkeligheten og krever en viss form for forekomst i 

det konkrete. 

Tatt for gitt at matematikk beregner den fysiske virkeligheten og at man har kunnskap 

om den, er dette viktige aspekter å redegjøre for i en matematikkfilosofisk teori. 

Erkeplatonismens tilskrivelse av matematiske objekter en høyerestilt abstrakt virkelighet har 

problemer med å forklare disse relasjonene – både mellom vår (kausale) bevissthet og (ikke- 

kausale) matematiske objekter og mellom den empiriske virkeligheten og den abstrakte 

virkeligheten. Det virker som om erkeplatonisten er villig til å gi opp muligheten til å forklare 

disse aspektene for å kunne beholde såkalt «platonsk sikkerhet», som er hevet over enhver 

fysisk virkelighet. Matematikeren har liten interesse for psykologi fordi psykologi, som Frege 

viser, ikke er grunnlaget for matematikk. En filosof burde, som jeg har påpekt, ha interesse i 
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begge deler og ta det på største alvor å forsøke å forklare relasjonen mellom vår bevissthet og 

matematiske objekter – samt matematikkens relasjon til den fysiske virkeligheten. 

Hva skyldes erkeplatonistens avskrivning av strukturers eksistens som noe stabilt? 

Én motivasjon for matematikkens filosofer å avskrive aristotelianismens teori om 

strukturers faktiske eksistens er at matematikken med dette kan anses som å miste sin 

«platonske sikkerhet» som konsekvens. Selvsagt kan matematikken fortsatt rettlede 

persepsjonen, akkurat som vitenskapen kan rettlede vår persepsjon. Et eksempel på hvordan 

vitenskapen har rettledet vår persepsjon er overgangen fra det geosentriske verdensbildet til 

det heliosentriske verdensbildet, som følge av den kopernikanske revolusjonen. Uten å vite at 

sola er i sentrum av solsystemet virker det fra vårt perspektiv på jorda at Tellus er i sentrum 

og at universet snurrer rundt oss – og vi persiperer det slik. Men så lærte vitenskapen oss at 

sola er i sentrum, og da kan man innse at vår opprinnelige persepsjon skyldes vårt perspektiv 

fra jordoverflaten. På samme måte kan matematikken være en rettleder til vår persepsjon av 

den fysiske virkeligheten. 

Hvis matematiske objekter er eksisterende strukturer og relasjoner ved den 

persiperbare virkeligheten er ikke lenger matematikken en vitenskap som er fullstendig 

høyerestilt den konkrete virkeligheten. Matematiske objekter er fortsatt stabile, og vil selvsagt 

ikke være relativistisk, men det kreves en form for overenstemmelse med den konkrete 

virkeligheten. I de aller fleste tilfeller stemmer matematikken overens med den konkrete 

virkeligheten – som illustreres ved matematikkens stadige anvendbarhet i de empiriske 

vitenskapene – men det finnes tilfeller hvor matematikken synes å motstride vår oppfatning 

av den konkrete virkeligheten. Ett eksempel er den kjente matematiske formelen: 

1+2+3+4+ … n = -1/12 

At summen av en uendelig rekke med naturlige tall er -1/12 er vanskelig å akseptere for en 

matematisk aristoteliker. Når noe strider fundamentalt med vår persepsjon av virkeligheten, 

skal det ifølge aristotelianismen lyse en intellektuell varsellampe. Når den matematiske 

utregningen sjekkes opp mot persepsjonen av den konkrete virkeligheten, gir ikke dette 

mening. For en erkeplatonist skulle ikke formelen være problematisk fordi kravet om å sjekke 

formelen opp mot persepsjon ikke er gjeldende. 

En annen motivasjon for å avskrive aristoteliske strukturer er at det aristoteliske kravet 

om forekomst i det konkrete kan ved første øyenkast synes håpløst, ettersom det synes å være 

tilsynelatende lett å motbevise. Et eksempel er mengden uendelighet. Hvis man kan bevise at 

den konkrete virkeligheten ikke er uendelig, har man samtidig motbevist aristotelianismens 

krav om forekomst. Hvis den konkrete virkeligheten er endelig, kan ikke den abstrakte 



62  

mengden ∞ være til stede i det konkrete. Denne lesningen av aristotelianisme, som jeg kaller 

erkearistotelianisme, fremstår som uplausibel. Å skulle måtte måle all matematikk opp imot 

den konkrete virkeligheten for å avgjøre dens eksistens virker håpløst. Jeg vil påstå at vår 

kunnskap om matematiske objekter som ikke forekommer eller muligens ikke forekommer i 

den konkrete virkeligheten er den ledende motivasjon for platonismen. Dette er en velfundert 

motivasjon, da det er ganske ukontroversielt at matematikkens omfang går langt utover det 

som er «her og nå», noe som innebærer åpenbare vanskeligheter for erkearistotelianismen. 

Imidlertid vil jeg hevde at det er gode grunner for fortsatt å vurdere en mer «moderat» 

aristotelianisme som et plausibelt alternativ. 

 

§28. Pro strukturer 

 
 

James Franklin presenterer i An Aristotelian Realist Philosophy of Mathematics en mer 

plausibel lesning av aristotelianisme, hvor han spesifiserer at «moderat» aristotelianisme går 

ut på at «Forekomst [av universalier] er mulig, men ikke nødvendig» (Franklin, 2014, s. 28). 

Forklaringen av begrepet «forekomst» er ganske rett frem; en forekommet ratio kan 

simpelthen være relasjonen mellom to faktiske lengder, for eksempel, som eksisterer i den 

konkrete virkeligheten. Når et matematisk objekt ikke forekommer har man kunnskap om 

mulighetene som objektet har samt om dets relasjoner til andre matematiske objekter – eller 

universalier, som Aristoteles ville sagt. Armstrong skriver at, «i matematikk oppnår vi 

kunnskap om enheter som er rent mulige, og virkelig kanskje [nomically] umulig … det kan 

ikke være spørsmål om å etablere disse konklusjonene a posteriori … Matematisk «eksistens» 

er altså muligheten for faktisk eksistens» (Armstrong, 1989, s. 126). 

Aristotelianismens krav om forekomst eller mulig forekomst står ikke i konflikt med 

platonismens innsikt om at det finnes kunnskap om matematiske objekter som ikke 

forekommer. Samtidig åpner aristotelianismen for at de matematiske objektene som faktisk 

forekommer i den konkrete virkeligheten kan persiperes direkte. For å gi en uformell 

formulering, kan vi si at aristotelianismen «myker opp» den erkeplatonistiske tesen om 

matematiske objekters abstrakthet og uavhengighet. Det vil si at ifølge aristotelianismen er 

matematiske objekter abstrakte, men ikke i erkeplatonismens ekstreme forstand, som hevder 

at matematiske objekter ikke kan forekomme i konkrete objekter. Matematiske objekter er 

også uavhengige ifølge aristotelianismen, men ikke til den grad at det blir problematisk å 

forklare vår bevissthets tilgang til matematiske objekter. «[Aristotelianismen forbinder] 

matematikkens objektivitet med den vanlige objektiviteten innen vitenskap, som dannes ved 
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persepsjon og målinger: symmetrien ved et fysisk objekt, for eksempel, kan persiperes, 

kvantiteter kan telles og måles» (Franklin, 2014, s. 29). Ifølge aristotelianismen forteller 

matematiske objekter oss noe nettopp om den konkrete verdenen. Hva fortelles? Jo, 

matematiske objekter forteller oss om strukturer, eller mulige strukturer, ved den konkrete 

virkeligheten. En påfallende egenskap ved matematikken som støtter opp under 

aristotelianismens «mellomløsning» er hvordan matematikken oppdager strukturer som først 

virker håpløst abstrakte og helt uanvendelige, som vitenskapsfolk senere oppdager kan 

anvendes til å beskrive et aspekt ved den konkrete virkeligheten. 

Ett eksempel er kvarternioner. Lenge disse var kvarternioner ansett som abstrakte og 

ikke anvendbare i den fysiske virkeligheten. Flere tiår senere skulle det vise seg at 

kvarternioner var anvendbare i kvantemekanikken. Det er for denne undersøkelsens 

henseende ikke nødvendig å forstå hverken kvarternioner eller kvantemekanikk for å erkjenne 

hva eksempelet viser til: Noe som først anses som å være nær så abstrakt man kommer innen 

matematikken og ikke anvendbar i den konkrete virkeligheten viste seg å være anvendbar i 

den fysiske virkeligheten. Det finnes flere eksempler på abstrakte matematiske formler og 

teorier som det (ennå) er uvisst om er anvendbar i den fysiske virkeligheten, og eksempelet 

med kvarternioner er ikke ment som et bevis på at all matematikk – også den mest abstrakte – 

kan vise seg anvendbar i den fysiske virkeligheten. Imidlertid vil jeg hevde at det fremstår 

som høyst uplausibelt at matematikkens anvendbarhet i den fysiske virkeligheten er ren 

tilfeldighet. 

Under Abelforelesningen 2016 ble matematikeren og den tidligere eleven av 

Abelprisvinner Andrew Wiles, Henri Darmon, spurt om han trodde det var mulig å finne en 

alternativ løsning på Fermats siste sats som var forskjellig fra Wiles’. Darmon tenkte seg litt 

om og svarte at han trodde det ville bli svært vanskelig, men at han ikke så noe i veien for at 

det skulle være mulig.50 Strukturer har i egenskap av å være generaliserbare evnen til å kunne 

forekomme i flere konkrete objekter, i tillegg til at konkrete objekter kan ha flere forskjellige 

strukturer. I mine øyne synes Darmons svar om at et Fermats siste sats kan bevises på flere 

forskjellige måter å hentyde at han, som matematiker, i en viss forstand anser matematikken 

som en slags struktur. Jeg er imidlertid klar over at dette eksempelet krever en mer 

substansiell gjennomgang for utelukkende å kunne argumentere for aristoteliske strukturer 

snarere enn erkeplatonistiske former. Dog vil jeg presentere følgende resonnement til 

ettertanke: I den fysiske virkeligheten er atomer, strenger i strengteori, osv. forskjellige 

 

50 (Darmon, 2016, 25. mai) 
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forklaringer på universets minste byggesteiner grunnet strukturering. De eksisterer ikke side 

om side samtidig – enten er atomer universets minste byggesteiner, eller strenger, eller noe 

helt annet. Hvis matematikken ikke er strukturer og relasjoner, men objekter i en fullstendig 

adskilt virkelighet, burde det da ikke være kun ett korrekt bevis av et teorem? 

En utfordring ved aristotelianismen er å redegjøre for hvordan matematiske objekter er 

annerledes enn konkrete objekter og likevel kan forekomme i konkrete objekter. (Franklin, 

2014) hevder at man oppfatter matematiske objekter som forekommer i konkrete objekter ved 

approksimasjon. Ved siden av å være en udetaljert fremstilling, som lar flere spørsmål stå 

åpne, er Franklins begrep fattig i sitt forsøk på å forklare hvordan approksimasjon gir 

kunnskap om noe objektivt. Husserls teori om bevissthetens reduksjoner er derimot høyst 

nøyaktige og fremstår som kompatibel med aristotelianismen. 

 

§29. Husserls reduksjoner 

 

 
Med «reduksjon» menes å forenkle visse sanseinntrykk for å vektlegge trekk eller sider ved 

persepsjonen. Husserl presenterer tre reduksjoner: transcendental reduksjon, eidetisk 

reduksjon og fenomenologisk reduksjon. Vi kan sette opp følgende diagram:51
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

51 Diagrammet over Husserls reduksjoner er hentet fra Dagfinn Føllesdals seminarrekke «Edmund 

Husserl’s Phenomenology» (2015). 
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1. Transcendental reduksjon: Det er viktig å skille mellom begrepet «transcendental» og det 

liknende begrepet «transcendent». 

a. «Transcendent» viser til en slags uuttømmelighet ved ting. Uuttømmeligheten ved 

ting innebærer altså at man aldri kan oppnå komplett kunnskap om noe - selv ikke om en selv. 

Ønsker man å ha kunnskap om for eksempel en blomst, kan man se den fra uendelig mange 

vinkler, til forskjellig tid og i forskjellig lysstyrke osv. Med andre ord viser begrepet til den 

uuttømmelige rikheten ved ting, og som man derfor er ute av stand til å oppnå komplett 

kunnskap om.52  Det er alltid mulighet til å kunne lære seg nye aspekter ved ting. Man kan 

lære seg nye oversette aspekter ved seg selv, som at ens lever bryter ned glykogener i 

kroppen. 

Det må understrekes at det er en essensiell forskjell mellom Husserls begrep om 

uoppnåelighet grunnet tings uuttømmelige rikhet og Kants begrep om uoppnåelighet grunnet 

det metafysisk utilgjengelige «Ding an Sich». Uoppnåeligheten hos de to tenkerne har vidt 

forskjellige utgangspunkt og konklusjon. Husserl har et realistisk utgangspunkt, som bygger 

på empiri, men tar høyde for bevissthetens uunngåelige struktur av persepsjonsinntrykk og 

unngår dermed naiv realisme. Kants begrep om uoppnåelighet tar utgangspunkt i en 

metafysikk hvor man per definisjon ikke kan oppnå kunnskap om tingen i seg selv, ettersom 

det man sanser er noe annet enn tingen i seg selv. 

b. Begrepet «transcendental» viser til oversette, og gjerne i utgangspunktet skjulte, 

aspekter ved vår bevissthet, og transcendental reduksjon kan følgende beskrives som 

avdekking av de oversette aspektene ved vår bevissthet. Aspektene vi gikk gjennom tidligere i 

kapittelet – hyle, tetisk komponent og bestembare x – er eksempler på aspekter ved vår 

bevissthet vi i utgangspunktet ikke er klar over. 

Gjennom transcendental reduksjon settes komponenter av bevisstheten i fokus som 

vanligvis går en hus forbi – det er komponenter man vanligvis ikke er klar over. Ordet 

«transcendental» viser altså ikke bare til aspekter man vanligvis overser, men også til noe som 

er høyst viktig. 

Eidetisk reduksjon, som vi vil gå nærmere inn på nedenfor, vil si å rette 

oppmerksomheten mot det som er generaliserbart. Fenomenologisk reduksjon er en 

kombinasjon av transcendental reduksjon og eidetisk reduksjon. Ved en fenomenologisk 

 
 

52 Husserls idé om tings uuttømmelige rikhet var inspirert av hans lærer Brentanos vektleggelse av at 

det er mangt man ikke er klar over som foregår i ens bevissthet. Sigmund Freud var også elev av 

Brentano, og kan sies å ha spilt videre på sin lærers idé med sin teori om underbevisstheten, som i dag 

er et utbredt (om enn noe utvannet) begrep innen psykologien (Føllesdal, 2015). 
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reduksjon oppnår man altså kunnskap om generaliserbare og i utgangspunktet oversette 

aspekter ved bevisstheten. 

 

§30. Eidetisk reduksjon 

 
 

Når man oppfatter sirkulariteten tilhørende en kopp, «overser» man gjerne flere aspekter ved 

koppen, som at koppens overflate er noe ujevn, at den har fargen gul, osv. Det kan hjelpe på 

forståelse av reduksjoner å se på det som en slags approksimering av persepsjonsinntrykk, 

hvor man i bevisstheten setter visse inntrykk i «parentes». Husserl kaller det generaliserbare 

ved et objekt for eidos, (gr. essens). Vi erkjenner det generaliserbare abstrakte, eidos, ved en 

«eidetisk reduksjon». I stedet for å ha selve objektet i fokus, rettes oppmerksomheten mot det 

generaliserbare ved objektet. Objektets eidos blir etter en eidetisk reduksjon objekt for 

bevisstheten. Dette skyldes at bevisstheten er uunngåelig rettet mot noe som om mot et objekt, 

som tidligere nevnt. Forskjellen er bare at det som fremtrer for bevisstheten som et objektet er 

en abstrakt enhet. Mens bevisstheten ved persepsjon er rettet mot objektet, er den i 

essensinnsikt rettet mot eidos av objektet. En reduksjon av eidetisk art innebærer at visse 

sanseinntrykk «sjaltes bort», som fører til at man sitter igjen med erkjennelsen av et 

«iboende» trekk ved det konkrete, 

 

 

Within the mental process of perceiving this sheet of white paper, more precisely, 

within those components of the perceiving which relate to the quality, whiteness, 

belonging to the sheet of paper, we find, by a suitable turning of regard, the Datum of 

sensation, white. This white [(not the white we find, without reflection, in the physical 

thing)] is something which belongs inseparably to the essence of the concrete 

perception, and belongs to it as a real concrete component. (Husserl, 1983, §36) 

 

Husserl understreker forskjellen mellom det hvite vi finner uten refleksjon og hvit som en 

iboende kvalitet vi finner ved forandring av anskuelse. Det sistnevnte er hvit som et abstrakt 

objekt og Husserl beskriver at hvit er et abstrakt objekt som er uatskillelig tilhørende 

persepsjonen. De to – hvit, som et abstrakt objekt, og persepsjonen av arket – burde betraktes 

som ett, eller som deler av en «pakke». Grunnen til at vi kan erkjenne hvit som et eget 

abstrakt objekt, som kan virke separert, er bevissthetens egenskap å kunne «sjalte bort» 

sanseinntrykk som ikke er del av strukturen som er satt i fokus. 
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Eidetisk reduksjon kan ses på som en «forenkling» av sanseinntrykkene. Et skråtak, 

men en ujevn flate, kan for eksempel i bevisstheten forenkles, slik at man oppfatter linjer som 

til sammen danner et triangel. I egenskap av å oppfatte taket som en geometrisk form, gir 

denne egenskapen ved bevisstheten oss mulighet til å utføre mer kompliserte prosesser, som å 

kunne konstruere et tilnærmet likt tak ved å tilse at vinklene samsvarer. Eidetisk reduksjon er 

en slags forenkling av sanseinntrykk som åpner for avanserte prosesser. Eksempler på nevnte 

avanserte prosesser er topologiske utregninger og naturvitenskaplige kalkuleringer som 

inkluderer matematikk. 

En reduksjon består av å skifte ståsted, i den forstand at man lar sanseinntrykkene 

spille en spesifisert rolle i bevisstheten. Ved eidetisk reduksjon består rollen i å la deler av 

sanseinntrykkene være mindre fremtredende, for å kunne «plukke ut» essensielle trekk ved 

det som oppfattes. At noen trekk er «essensielle» betyr i denne sammenhengen som nevnt at 

egenskapene er generaliserbare. Det som kan tilskrives også andre konkrete objekter utgjør 

dets essensielle trekk – dets eidos. Med det «iboende» menes det som er tilgjengelig for 

sansene, men som trenger å settes i fokus ved å vektlegge visse sanseinntrykk og sjalte bort 

andre. 

Bruken av ordet «iboende» trenger videre spesifisering for vårt henseende, ettersom 

små variasjoner i tolkningen av ordet kan få store konsekvenser for forståelsen av abstrakte 

objekter. Et eksempel på et juletres «iboende» trekk er dets trekantethet og dets grønnhet – 

trekk som også kan beskrives som strukturer eller essenser ved juletreet, ettersom flere ting, 

for eksempel andre juletrær, kan være trekantet eller grønt. Denne prosessen faller i mange 

tilfeller helt naturlig, mens ved andre tilfeller krever den mer bevisst strukturering av 

sanseinntrykkene. Å oppfatte en dør med fire hjørner som et objekt med egenskapen av å 

være rektangulær er en relativt enkel prosess. Topologiske knutelikninger krever derimot en 

mer kompleks og bevisst prosess av abstraksjon, eller eidetisk reduksjon, for å kunne løses. 

Det er mulig å oppnå erkjennelse av abstrakte objekter gjennom persepsjon, men ikke 

gjennom sanseinntrykkene alene. I dette tilfellet kan det hevdes at man oppnår erkjennelsen 

av det abstrakte tallet tre. Abstrakte objekter synes altså ikke å være fullstendig adskilt fra det 

persiperbare, men å være noe «iboende» i det konkrete. 

 

§ 31. Eidos’ objektivitet 

 
 

Husserl forsvarer objekter av det tredje rikets tilhørighet til den objektive virkeligheten blant 

annet ved å skille mellom sekundære og primære kvaliteter. 
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Som et «vitenskapelig menneske», hevder Husserl, skiller man i teorien mellom 

sekundære og primære kvaliteter, hvorav kvalitetene som er resultat av sansene er «kun 

subjektive» og sekundære, mens kvaliteter som tilhører geometri og fysikk er «objektive» og 

primære. Hva menes med primære og sekundære kvaliteter? Objekters fremtreden i vår «pre- 

teoretiske» bevissthet er kun «tegn» [signs] på visse primære kvaliteter. For eksempel er jo 

aldri en sirkel faktisk perfekt, og en ring er da en ufullstendig representasjon av en sirkel – 

altså et tegn. Innsikten fysikk gir oss tjener altså, «as an index to the course of possible 

experiences with the things pertaining to the senses and their occurrences found in those 

experiences. It serves, therefore, to orient us in the world of actional experience in which we 

all live and act» (Husserl, 1983, §40). Husserls bruk av uttrykket «primære kvaliteter» viser 

etter min mening ikke til kvaliteter som tilhører en «høyerestilt» eller mer virkelig verden, 

men snarere synes det å uttrykke kvaliteter som er idealiserte versjoner av den sansbare 

virkeligheten. Idealisert innebærer at den er idealisert ut i fra noe ikke-idealisert, og det har 

med det en uunngåelig relasjon til det ikke-idealiserte. En ideell sirkel har derfor en direkte 

relasjon til den uperfekte sirkelen som persiperes i den fysiske virkeligheten, som den ideelle 

sirkelen er idealisert ut i fra. 

Denne lesningen av Husserl, som hevder at han ikke tilskriver abstrakte objekter en 

adskilt og høyerestilt væren, bekreftes et par paragrafer senere, hvor det står, «It is therefore 

fundamentally erroneous to believe that perception […] does not reach the physical thing in 

itself» (Husserl, 1983, §43). Dette aspektet ved Husserls fenomenologi er altså forskjellig fra 

den kantianske ideen om Ding as sich, som en høyerestilt (og uoppnåelig) værenssfære. Det 

som refereres til som «virkelige væren» er ikke noe «virkeligere» i betydningen å tilhøre en 

«renere» eller «høyerestilt» verden, men er heller en abstraksjon fra sanseverdenen som 

slipper sanselig «støy» og med det utgjør en «objektiv» virkelighet. Med «objektiv» menes 

det som kan oppfattes likt under normale omstendigheter. «Den ting som fremtrer for sansene, 

som har sanselige former, farger, lukte– og smaksegenskaper, er dermed alt annet enn et tegn 

for noen annen ting; det er heller, så å si, et tegn for seg selv» (Husserl, 1983 §52), poengterer 

Husserl. 

* 

Husserl redegjør for mentale akters objektivitet og synes å insistere på en filosofi som 

er metafysisk nøytral. Hvis ikke abstrakte objekter, eller absolutte mentale enheter, tilhører en 

ontologisk virkelighet som er høyerestilt den fysiske virkeligheten, hvordan forklares da det 

objektive ved abstrakte objekter? Husserl redegjør for de abstrakte objekters objektivitet ved å 

vise til – ikke et høyerestilt metafysisk nivå – men et høyerestilt erkjennelsesnivå. Han skriver 
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om virkeligheten man undersøker i fysiske teorier, «We have included within the sphere of 

our findings the whole material Nature, appearing sensously, and the nature founded in the 

latter and determined by physics at a higher level of cognition» (Husserl, 1983, §53). 

I et ytterligere sitat presenterer Husserl den «absolutte bevisstheten». Dets absolutte 

karakter går ut på at den unektelig kan påvises gjennom direkte erkjennelse: 

In contrast to the empirical [/real psychological] mental process there stands, as a 

presupposition for the sense of that process, the absolute mental process; that the latter 

is not a metaphysical construction but rather something which, in its absoluteness, can 

become indubitably demonstrated, given in direct intuition by a corresponding change 

in one’s attitude (Husserl, 1983, §54). 

Legg merke til at Husserl omtaler intuisjon som måten absolutte mentale prosesser kan bli gitt 

på, ved et skifte i ens anskuelse. Med andre ord åpner et skifte i anskuelsesform for en direkte 

tilgang til absolutte mentale enheter. Med skifte i anskuelse refererer Husserl til de ulike 

reduksjonene han presenterer i sin fenomenologi: 1. eidetisk, 2. transcendental og 3. 

fenomenologisk. Den direkte tilgangen vi har til absolutte mentale enheter gjennom intuisjon 

tilsier at enhetene er faktiske, eller i hvert fall fremstår som faktiske. Fremtredenen de 

absolutte mentale enhetene har for oss skiller seg ikke her fra måten den fysiske verdenen 

fremtrer for oss. Til tross for bruken av ordet «absolutt», som kan vekke mistanker om 

ontologiske antagelser, understreker Husserl enhetene i den absolutte bevissthets metafysiske 

nøytralitet: «To take them as existing in the absolute sense is consequently a countersense» 

(§54). 

 

§32. Et gjensyn med intuisjon 

 
 

En aristotelisk matematikkfilosofi synes altså å argumentere for matematiske objekter 

som «minimalt abstrakte», da det er abstraksjon av konkrete objekter. Ved minimal 

abstraksjon hevder Parsons at grunnlaget for matematisk intuisjon er subjektets vanlige 

sanseopplevelser eller fantasi. Parsons beskriver dem som minimalt abstrakt «siden de er 

typer [types] av instanser [tokens] som er konkrete. Våre intuisjoner av dem bygger på 

sanseopplevelser eller på forestillinger som ser for seg sine objekter som i tid og rom, selv om 

det ikke er på et bestemt sted» (Parsons, 1980, s.160). Det synes for meg opplagt at dersom 

man lar grunnlaget for matematisk intuisjon være vanlige sanseopplevelser, blir utfallet en 

noe svakere platonsk ontologi – rettere sagt, aristotelisk. Dersom vi antar at matematiske 

objekter er minimalt abstrakte, da de er typer [types] av konkrete instanser [tokens], og med 
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det ikke er fullstendig uavhengig hverken bevisstheten eller den konkrete virkeligheten, kan 

vår tilgang til kunnskap om matematiske objekter forklares ved intuisjon. 

Charles Parsons forsøker å fjerne matematisk intuisjons stempel som en «spesiell» 

egenskap, eller «særegen» kognitiv avdeling.53  I sitt forsøk på å få Gödels intuisjonsbegrep 

«ned på jorda» understreker han blant annet at «Det som oppfattes intuitivt avhenger av 

begrepet som frembringes til situasjonen av subjektet».54 Da er jo tross alt ikke matematiske 

objekter fullstendig uavhengige. Det kan argumenteres for at en Aristoteles-inspirert 

strukturell realisme legger nettopp intuisjon til grunn for vår matematiske forståelse. Hvis vi 

ser matematiske objekter med nye øyne, ontologisk sett, og går fra et erkeplatonistisk til et 

aristotelisk utgangspunkt, fremstår matematisk intuisjon som en mer plausibel forklaring på 

vår erkjennelse av matematisk objekter fordi matematiske objekter finnes som strukturer i den 

konkrete virkeligheten og kan derfor oppfattes direkte. Tilgangen vår til disse minimalt 

abstrakte strukturene kan forklares ved umiddelbar og troverdig intuisjon av strukturer, eller 

typer, som Parsons muligens ville ha definert det som, ved den sansbare virkeligheten. 

Intuisjon får ved en aristotelisk ontologi ikke lenger den «mystiske» rollen å skulle kunne nå 

en separert virkelighet av ideer, som den får ved en erkeplatonistisk ontologi. I stedet fungerer 

matematisk intuisjon som en oppfattelse av strukturer eller typer, en oppfattelse som er 

tilgjengelig ved direkte persepsjon, eller matematisk intuisjon. 

Det kan hende at Aristoteles så nødvendigheten av en viss form for forekomst og 

avhengighet til den konkrete verdenen nettopp fordi han innså vanskelighetene som oppstår 

ved å gi en plausibel forklaring på vår bevissthets tilgang til en «avskåret» virkelighet 

(idéverdenen). Forhåpentlig kommer det dog frem av dette kapittelet et plausibelt argument 

for at ontologien tilhørende matematisk aristotelianisme, der bevisstheten har som rolle å 

strukturere ut i fra det man persiperer eller ser for seg, er mer kompatibel med ideen om 

matematisk intuisjon. Matematisk intuisjon synes med det å fremstå som mindre «obskur», da 

den ikke skal fungere som bindeledd mellom den fysiske verdenen og en separat ikke-kausal 

virkelighet. Det virker som om filosofiske studier av matematisk intuisjon kan dra nytte av å 

studere også det aristoteliske alternativet til den rådende platonismen, på lik linje med at 

aristotelikere kan dra nytte av å studere matematisk intuisjon i lys av Husserl. 

 

 

 

 

 
 

53  Parsons, 1980, s. 154–155 
54  Parsons, 1980, s. 162 
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§33. Kapitteloppsummering 

 
 

I dette kapittelet har jeg presentert grunntrekk ved et alternativ til erkeplatonismen, nemlig 

aristotelianismen. Aristotelianismen påstår at strukturer og relasjoner ved den konkrete 

virkeligheten faktisk eksisterer og utgjør det vi kaller matematiske objekter. Tidligere i 

undersøkelsen har jeg hevdet at det er plausibelt å hevde at matematiske objekter eksisterer. 

To alternative matematikkfilosofiske teorier som tar utgangspunkt i matematiske objekters 

eksistens er erkeplatonisme og aristotelianisme. En motivasjon til å støtte erkeplatonismen er 

at aristotelianismen avskrives som et alternativ. Jeg har i dette kapittelet presentert noen 

mulige årsaker til at aristotelianismen avskrives som en alternativ teori. Konsekvensen at 

matematikken «mister» sin platonske sikkerhet er én plausibel årsak, mens den tilsynelatende 

lette måten å motbevise kravet om forekomst er en annen plausibel årsak. 

Som en siste del av undersøkelsen, som kan anses som en slags «behandling» av 

erkeplatonisten etter stilt diagnose, argumenterer jeg for plausibiliteten til aristotelianismen 

som en matematikkfilosofisk teori. I lys av Husserls teori om reduksjoner, gir 

aristotelianismen en plausibel forklaring på vår bevissthets tilgang til matematiske objekter og 

dets anvendelse i empiriske vitenskaper. Hvis matematiske objekter er eksisterende strukturer 

i den persiperbare virkeligheten unngår teorien om matematisk intuisjon å skulle forklare den 

problematiske relasjonen mellom det kausale og det ikke-kausale. 

Redegjørelsen for aristotelianisme er ikke ment som en fullkommen teori, men som en 

belysning av et relativt oversett alternativ innen matematikkens filosofi. Selv om også 

aristotelianismen står overfor flere forklaringsutfordringer, håper jeg å ha vist at teorien kan 

tilby en alternativ forklaring på tilgangsproblemet og anvendelsesproblemet som 

erkeplatonismen står overfor. 
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Kapittel 6 

 

 

 

Konklusjon 

 

 

 

 

 
§34. Konkluderende oversikt 

 

 
I denne avhandlingen har jeg diskutert antagelsene og motivasjonene som ligger til grunn for 

at erkeplatonisten tilskriver matematiske objekter en avskåret virkelighet. Undersøkelsen av 

disse underliggende antagelsene og motivasjonene har tatt form av en diagnose av 

erkeplatonismen. Flere av antagelsene underliggende erkeplatonismen er i utgangspunktet 

godt motiverte, men noen av dem dras muligens for langt i retning erkeplatonismen og 

overser alternativet aristotelianisme. 

Kapittel 1 gav en konsis presentasjon av de tre grunnleggende egenskapene ved 

matematikken som bør redegjøres for i en matematikkfilosofisk teori, nemlig matematikkens 

objektivitet, vår tilgang til kunnskap om matematikken samt matematikkens anvendbarhet i 

empiriske vitenskaper. I avhandlingen tar jeg et realistisk utgangspunkt, som innebærer at 

matematiske objekter eksisterer på én eller annen måte, og drøfter to mulige teorier: 

platonismen og aristotelianismen. Videre argumenterte jeg for at erkeplatonistens påstand om 

at matematiske objekter tilhører en fullstendig avskåret virkelighet innebærer problemer med 

å forklare tilgangen til og anvendelsen av matematiske objekter. 

I kapittel 2 presenterer viser jeg til relasjonene mellom Husserls fenomenologi og 

Aristoteles’ filosofi. Vi så at de to grunnleggende likhetene mellom Husserls fenomenologi og 

Aristoteles’ filosofi blant annet innebærer 1. At begge argumenterer for eksistensen av 

essenser og 2. At begge anser kunnskap som en prosess. Husserls fenomenologi, med 

hovedvekt på hans persepsjonsteori, har belyst flere emner av det aristoteliske ståstedet. 

I kapittel 3 undersøkte jeg matematiske objekters status som gjenstander, eller 

objekter, og satte spørsmålstegn ved denne statusen. Gitt Pierces definisjon av objekt som en 

enhet som kan defineres ut i fra dets egenskaper og relasjoner, er det naturlig at et objekt 
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tilhører en virkelighet. Hvis det abstrakte defineres som å ha status som en gjenstand, fungerer 

dens status som en gjenstand som motivasjon til å hevde at gjenstanden tilhører en abstrakt 

virkelighet. Videre stiller jeg spørsmålstegn ved matematiske objekters status som gjenstander 

ved å gå gjennom sentrale deler av Husserls persepsjonsteori, som definerer bevisstheten som 

å være uunngåelig rettet som om mot et objekt. Jeg konkluderer kapittel 1 med å hevde at 

underliggende motivasjoner for erkeplatonistens tilskrivelse av matematiske objekter status 

som gjenstander er 1. matematiske objekters stabilitet og 2. oppfattelsen av matematiske 

objekter som om de var gjenstander. Strukturer oppfyller kravet om stabilitet og eksistens, 

men krever en viss relasjon til den persiperbare virkeligheten. I kapittel 3 går jeg gjennom 

hvilken relasjon det er plausibelt å hevde det kan være mellom matematiske objekter og 

bevisstheten. 

I kapittel 4 argumenterer jeg for at en underliggende antagelse for erkeplatonisten er at 

bevisstheten må fraskrives enhver dannende rolle fordi matematikk ikke er mental 

konstruksjon. Freges anti-psykologistiske argumenter viser at det er plausibelt å konkludere 

med at matematikk ikke er mentale prosesser. Dog skiller jeg mellom det mentale som kilde 

og det mentale som import. Freges argumenter fokuserer på å motbevise det mentale som 

import, mens det mentale kan fortsatt være kilde til vår kunnskap om matematisk objekter. 

Andre del av kapittel 4 drøfter en platonists forsøk på å forklare vår tilgang til 

matematiske objekter ved å hevde at man har umiddelbar tilgang til matematiske objekter 

gjennom intuisjon. Ved matematisk intuisjon fungerer det mentale som kilde, ikke import. 

Gödels teori om matematisk intuisjon har mottatt kritikk fra flere hold for å være obskur. Jeg 

argumenterer i kapittelet for at det ikke er den direkte tilgangen til matematiske objekter som 

er obskur, men den underliggende erkeplatonistiske ontologien. Å hevde at matematiske 

sannheter «tvinger seg på en som sanne» er ikke tilstrekkelig for å forklare hvordan en kausal 

bevissthet kan ha direkte tilgang til en ikke-kausal virkelighet. 

Til slutt, i kapittel 5, argumenterer jeg for at en underliggende antagelse for 

erkeplatonistens insistering på at matematiske objekter tilhører en fullstendig adskilt 

virkelighet til dels motiveres av å avskrive alternativet aristotelianisme, som står for at 

matematiske objekter er faktisk eksisterende strukturer. Min presentasjon av aristotelianismen 

kan anses som et forslag på behandling av erkeplatonisten, som følge av diagnosen, og er 

ment å skulle belyse en relativt oversett alternativ teori innen matematikkens filosofi. Men 

innspill fra Husserls teori om reduksjoner forsøker jeg å vise hvordan aristotelianismen kan gi 

plausible forklaringer på tilgangsproblemet og anvendelsesproblemet, som erkeplatonisten 

møter. 
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