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Erkendelse David Favrholdt Hent PDF Der er langt fra stenaldermanden til Niels Bohr, men ikke kun målt i
tid. Menneskets erkendelse har med en svimlende hast ændret sig helt grundlæggende: I dag ved vi meget
mere, end at æbler kan spises, og hvordan man laver en spydspids - vi ved nu også, hvorfor is kan blive til
vand, og hvorfor atomet er stabilt. Erkendelsen har udviklet sig fra viden at og viden hvordan til viden

hvorfor.Denne bog beskriver den menneskelige erkendelses udvikling fra oldtiden til i dag - med fokus på
især naturvidenskabens opdagelser, der har medført enorme forandringer i menneskets levevilkår. Alligevel er

såvel den hverdagslige tænkning som filosofien præget af dyb skepsis over for naturvidenskabelig
erkendelse. I Erkendelse gennemgås hovedstrømningerne i moderne videnskabsteori, og tendensen til at

mistro enhver form for sikker viden kritiseres. Også forestillingen om en særlig form for religiøs erkendelse
gennemlyses og tilbagevises.
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