
Funksjonalisme, kort 
oppsummering

Ambisjon: å gi funksjonelle 
definisjoner av alle mentale termer
To typer av funksjonalisme:
– Maskinfunksjonalisme
– Kausal-teoretiskfunksjonalisme



Funksjonalisme som teori er:
• Realistisk
• Forklarende
• Fysikalistisk
• Ikke-reduktiv



Hvordan løser funksjonalismen ”vårt 
problem”?

(i) Det mentale er vesensforskjellig fra det 
fysiske

(ii) Det mentale inngår i et årsaks-
virkningsforhold med det fysiske

(iii) Det kan ikke finnes 
årsakssammenhenger mellom 
vesensforskjellige fenomener



Innvendinger mot 
funksjonalisme

• For sterke krav til individuering av mentale 
tilstander

• Den funksjonelle individueringen av 
realisatorene overser vesentlige kausale 
forskjellene i de sistnevnte

• Ivaretar ikke våre intuisjoner om forholdet 
mellom mentale begreper og kvalia



Idag: Bevissthet

To distinksjoner:
A
– Bevissthet som egenskap ved organismer: 

subjektbevissthet

– Bevisste tilstander: tilstandsbevissthet
– ikke alle tilstander vi er oss bevisst er 
bevisste tilstander, men en bevisst tilstand er 
en tilstand vi nødvendigvis er oss bevisst



B
– Disposisjonell bevissthet

– Aktualisert bevissthet



Hva er bevissthet?

• Stikkord: Subjektivitet

– epistemisk subjektivitet
– perspektivisk subjektivitet (Jfr. Nagel)
– høyere ordens persepsjon (HOP) eller tanke 

(HOT)
– fenomenologisk bevissthet eller kvalia 

(Jfr.Nagel og Jackson)



Epistemisk subjektivitet

1.person (jeg) har spesiell og privilegert 
tilgang til sine (mine) sinnstilstander

Men finnes det ikke tilstander som er 
tilgjengelige for en organisme (f.eks et 
menneske) i forhold til å styre adferd, men 
som vi ikke har epistemisk tilgang til og som
kanskje heller ikke ledsages av kvalia”?
Tilfellet blindsight



Perspektivisk subjektivitet

• En erfaring man kan ha bare ved å være den 
personen eller organismen. Må erfares fra 1. 
persons perspektiv, endring av perspektiv 
endrer også fenomenet.



Nagel. ”What is it like to be a 
bat?”



Hovedpoengene til Nagel

Erfaringens subjektive karakter = It is 
something it is like to be that organism 
for itself.
Dette aspektet er utelatt i all reduktive 
forsøk. Hvorfor?

Uløselig forbundet med ”a single point of 
view” som ikke lar seg innta av en 
objektiv fysikalistisk teori.



Illustrasjon av de to 
synspunktene

• Objektivt synspunkt: Det vi vet om 
flaggermus

• Subjektivt synspunkt: Hvordan det er å
være flaggermus for flaggermusen selv, 
ikke hvordan det hadde vært for meg å
være en flaggermus.



Noen viktige presiseringer 

• Subjektive synspunkt er artspesifikke, 
ikke personspesifikke

• Subjektive synspunkt gir tilgang til 
fenomenologiske fakta. Disse er ikke 
private.



Hvorfor kan vi ikke forestille oss 
hvordan reduksjon skulle kunne 
være mulig iflg Nagel?

• Reduksjon går ut på å bevege seg fra 
fremtredelse (knyttet til ett spesielt ståsted) til 
realitet. Men hvis det er selve fremtredelsen 
som skal gripes, hvordan kan den gripes ved
å fjerne seg fra det spesielle ståstedet? (Jfr
Searle)

• Hvorfor er det å ha fysiske tilstander 
”intrinsically like something”? Dét er 
mysteriet! 



Høyere ordens teorier

• Et særlig problem for funksjonalisten

• HOT, for sterke krav

• HOP, for svake krav



”The Hard Problem”

Fra



til kvalia



Hvordan kan vi forklare 
eksistensen av kvalia? 

Frank Jackson: ”What Mary Didn’t Know”
• Antakelse: Mary har kunnskap om alle fysiske 

fakta om verden (og oss), men oppholder seg 
et sted uten farger.

• Finnes det noe hun ikke vet?
• Ja, når hun kommer ut, lærer hun at det å se 

farger ”is like something”.
• Konklusjon: Fysikalisme er usann



Innvendinger

(i) Ikke to sett med fakta, men to typer 
kunnskap

(ii) Oppnår ikke ny kunnskap, men nye 
ferdigheter

(iii) Sammenblander mening og referanse
(iv) Tankeeksperimenter som dette gir 

ikke grunnlag for bastante konklusjoner



Kvalias ontologiske status

(i) Kvalia er subjektive/private objekter, de 
eksisterer kun i og for subjektet som 
erfarer

(ii) Kvalia er egenskaper ved de eksterne 
objektene representert i en bevisst 
erfaring



Hva støtter ii)?

Kvalia er pr. def hvordan ting synes 
eller fremstår for et bevisst vesen
Av og til synes eller fremstår ting som 
de er
Altså, i veridikal erfaring er kvalia 
objektive egenskaper ved tingene



Er argumentet holdbart?

Premissene opererer med to ulike 
betydinger av ”synes” eller ”fremstår”
i) fenomenologisk
ii) epistemisk



Bevissthet og superveniens

• HOT og HOP er forenlig med 
superveniens

• Hva med kvalia?
Argumenter mot:
– inverterte spektra
– zombies
Argumenter for: ??



Men,

Trenger vi egentlig kvalia?
Jfr. Wittgenstein

Er de teoretiske konstruksjoner?
Jfr. Churchland


