
Reduksjonisme: identitet eller 
eliminasjon? 

Dagens tema:
Hva er identitetsteori og lar den seg forsvare? 

(Kim kap. 4)
Eliminativ materialisme (Churchland)

Er hele debatten feilslått fordi det mentale 
forsvinner? (Searle)



Identitetsteori

Hva motiverer den? 



Tesen om kropp-sinn 
korrelasjon

• Basert på observasjoner, økende 
vitenskapelig belegg

• Korrelasjonene antas å være 
lovmessige



Hvordan forklare 
korrelasjonene?

• Kausalitet
– Emergentisme
– Epifenomenalisme

• Pre-etablert harmoni
• Okkasjonalisme
• To aspektsteori
• Identitetsteori



Tre fordeler ved identitetsteori

• Unngår kausalitetsantakelser (og kan 
dermed bidra til (opp)løse problemet om 
mental kausalitet)

• I tråd med fysikalisme
• I tråd med Ockham’s razor:
– Ikke anta flere entiteter enn nødvendig
– Ha så få antakelser som mulig



Hva menes med identitet?

• Streng identitet følger Leibniz’ lov:

Indiscernibility of Identicals: Hvis x er 
identisk med y, har x og y alle 
egenskaper felles, ellers oppstår konflikt 
med kontradiksjonsprinsippet



To nivåer av identitet 
(token/type)

”Enhver mental hendelse er en fysisk 
hendelse” kan leses på to måter

I. Enhver hendelse som har en mental 
egenskap, har også én eller annen 
fysisk egenskap



Impliserer ikke:

II. Enhver forekomst av én type mental 
hendelse (f.eks. smerte) er identisk med
én type fysisk hendelse (f.eks. 
hjernetilstand N)

Altså, token identitet sier ikke at mentale
egenskaper=fysiske egenskaper



Et eksempel

”Enhver farget ting har en form”

impliserer ikke

Farger = former



Token identitet

Svak påstand (sier lite) forenlig med at:
i) Reduksjon er umulig
ii) Superveniens er usann
– to ting kan være helt like fysisk sett, men 

likevel ulike mentalt sett

Hvorfor nevne denne posisjonen? Lansert av 
Davidson sammen med ideen om ikke-
reduktiv monisme og superveniens (jfr tema 
for 28.04.09)



Argumenter mot type identitet

1. Epistemologisk argument: Mentale 
egenskaper plukkes ut ved hjelp av 
direkte og subjektive erfaringer, ergo 
må de fenomenene som erfares være 
noe forskjellig fra de fysiske 
egenskapene som vi ikke erfarer.



Et argument mot 1

Det er ikke to forskjellig fenomener vi har 
å gjøre med, men én ting og to 
forskjellige måter å begripe og kjenne 
det på. (Jfr. Freges skille mellom Sinn
og Bedeutung)

Tingen er et virkelig objekt i verden, 
begrepet ikke



Innvendinger mot argumentet 
mot 1

Mentale tilstander slik som smerte, er ikke 
formidlet gjennom begreper eller 
beskrivelser

Mentale tilstander er fakta i seg selv (Jf 
Searle)



2. Et modalt argument mot 
type identitet

Identitetsutsagn med rigide designatorer er
nødvendige sannheter.

(Rigide designatorer refererer til samme objekt i 
alle mulige verdener i motsetning til bestemte 
beskrivelser)

Hvis de mentale og fysiske termene i type-
identitetsteorien er rigide designatorer er 
teoriens identitetsutsagn nødvendige 
sannheter. Er dette en akseptabel 
konsekvens?



3. Argumentet om mangfoldig 
realiserbarhet

• Ifølge type-identitetsteorien er én type 
mental tilstand identisk med én type 
fysisk tilstand. Altså, bare de som kan 
være i den samme type fysiske tilstand 
(N) kan sies å ha M (f.eks. smerte). Er 
dette rimelig?

(N.B.Dette er ikke det samme argumentet 
som modalargumentet) 



Men....

Er det rimelig å tro at bare organismer 
som er helt lik oss selv rent fysisk kan 
ha slike M som f.eks smerte?
Legger ”smerte” i det hele tatt noen 
føringer på hvilke fysiske egenskaper 
som er involvert, slik type-
identitetsteorien påstår?



En annen innfallsvinkel mot 
reduksjonisme

Hvorfor Churchlands materialisme er 
elliminativ:

mentale termer (mt) kan ikke reduseres til 
fysiske termer ved hjelp av brolover 
fordi mt er del av en usann
lekmannsteori



Ontologisk reduksjonisme

• Likevel er Churcland ontologisk 
reduksjonist: de påståtte mentale 
fenomenene er kun et resultat av våre 
usanne lekmannsteorier. Altså finnes 
det ikke noe utover fysiske egenskaper

• Hjelpeantakelse: ”the plasticity of 
perception”



Churchlands argumenter

Nettverksteorien om mening:
– Som alle teoretiske termer (!) får mt sin 

mening ved hjelp av de lover, prinsipper 
og generaliseringer som holder i den 
aktuelle teori. 



Meningsteoriens rolle

A) trenger å forklare besittelsen av mt 
uten å forplikte seg på eksistensen av 
mentale fenomener

B) inngår i argumentet for at FP er en 
teori



Holder analogien?

• Er mt slik som ”smerte”, ”oppfatning” osv. 
analoge til termer som ”himmelske sfærer”, 
”flogiston” og ”kalorifik”?

• Er FP en teori?
• Er det i så fall en dårlig teori?
– Om hva da? ”A hopelessly primitive and 

deeply confused conception of our inner 
activities [such as of ] sleep,how memory 
works and what mental illness is..” (p. 5f)


