
Immanuel Kant (1724-
1804), tysk �losof. Ansat 
ved Albertus-Universität 
Königsbergs (=universi-
tetet i Königsberg, nu: 
Immanuel Kant Baltic 
Federal University, 
Kaliningrad, Rusland). 
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matematik og metafysik. 
Professor i matematik. 
Skrev bl.a.:
• Kritik der reinen 

Vernunft, 1. udgave 
(1781) (2002, da, 
Kritik af den rene fornuft.)

• Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik (1783) 
(2007, da, Prolegomena til enhver fremtidig metafysik, 
der skal kunne fremtræde som videnskab. Prolegomena = 
indledende diskussion.)

• Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) (1996, da, 
Grundlæggelse af sædernes metafysik.)

• Kritik der reinen Vernunft, 2. og forbedrede udgave (1787)
o Mennesket erkender verden både med sanserne og 

• Kritik der praktischen Vernunft (1788) (2000, da, Kritik af 
den praktiske fornuft.)
   o Om de store spørgsmål, som angår hele   

 virkeligheden:
        Har mennesket en udødelig sjæl?
        Findes der en Gud?
        Har mennesket en fri vilje?
        Består naturen af nogle udelelige mindstedele?
        Er verdensrummet endeligt eller uendeligt?
   o indså Kant, at han hverken kunne bevise eller   

 modbevise dem/besvare dem. Disse spørgsmål må  
overlades til menneskets tro. (Han tror selv på de 3 første og 
kalder dem ”praktiske postulater” – de kan ikke bevises/mod-
bevises, men har betydning for menneskets morallov.) Kant 
argumenterer for at der �ndes en universel grundlæggende 
morallov, der går forud for enhver erfaring:

   o ”Du skal altid handle sådan, at du samtidig ønsker  
 at den regel, hvorefter du handler, skal kunne blive  
 en almen lov.” (Det ”kategoriske imperativ”.)

   o ”Du skal altid behandle et menneske som et mål i sig  
 selv og ikke alene som et middel for at opnå noget  
 andet.”
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fornuften. Vi ser verden som fænomener, altså som 
den er givet for os [Ding für uns], hvorimod verden 
i sig selv [Ding an sich] er uden for vores sanseer-
faring. Imidlertid indeholder vores fornuft anskuel-
sesformerne: tid, rum, årsagslov. Disse går forud for 
erfaring [a priori], mens den efterfølgende erfaring   
[a posteriori] er præget af anskuelsesformerne.
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