
Mental kausalitet, en 
oppsummering



”mentality matters”

• Våre hverdagslige antakelser er at mentale 
tilstander kan bevirke både andre mentale 
tilstander og fysiske tilstander:

– Tanker fører til følelser
– Ønsker og oppfatninger fører til handlinger

At dette er tilfelle, er noe vi simpelthen antar 
og som ligger til grunn for våre fortolkninger 
av andre menneskers adferd



Et metafysisk argument for 
den samme konklusjon

• Et fenomens realitet avhenger av dets
kausalitet



Hvorfor er mental kausalitet et 
problem?

1. Kausalitet krever lov, men det finnes 
ikke strenge lover innenfor domenet 
av det mentale (Jfr. Davidson’s 
argument for anomal monisme)

N.B Dette problemet er ikke spesielt 
for minimal fysikalisme. 



2. Overdeterminering (et problem for den 
antireduktive fysikalist)

Smerte (M) 

P* skrik (P). 



3. Epifenomenalisme (et problem for den 
antireduktive fysikalist) :

Smerte (M) Angst (M*)

P  P*



Er Davidson epifenomenalist?

Davidson hevder det er sant at mentale 
hendelser (tokens) forårsaker andre 
hendelser (the Principle of Causal Interaction)

Dette prinsippet behandler imidlertid 
kausalitet ekstensjonalt, ikke intensjon (s. 
215)



En analogi

Mannen med den svarte kappen trakk 
revolveren og skjøt og drepte kvinnen.

”Mannen med den svarte kappen” refererer til 
morderen. Det er denne som er årsaken til 
den andres død, uansett hvordan han (hun) 
beskrives. Det er sant at mannen med den 
svarte kappen drepte kvinnen, men det gir 
ikke mening å spørre om han gjorde det ”i 
kraft av den svarte kappen” eller noen annen 
beskrivelse vi kan bruke for å referere til ham.



Likevel...

En mental hendelse er en hendelse som har 
en mental egenskap, men er det denne 
egenskapen som gir hendelsen kausalitet? 
(Jfr Kim s. 188)
Dersom kausalitet virkelig forutsetter streng 
lov, (jfr. The Principle of the Nomological 
Character of Causality), er det ikke da 
snarere de fysiske egenskapene til hendelsen 
som ”gjør jobben”? 



Lover

At det finnes lover som forbinder det 
mentale og det fysiske er en sentral 
antakelse for:

i) Realiteten av mental kausalitet
ii) Identitetsteori
iii) Minimal fysikalisme



Mentalt innhold og lover

En rekke av våre mentale tilstander er om
noe utenfor seg selv. De er intensjonale.

Er det lover som forbinder typer av slike 
tilstander med fysiske tilstander? Er alle som 
er i samme fysiske tilstand nødvendigvis i 
samme intensjonale tilstand? 



Hva fastlegger innholdet av våre 
representasjonelle tilstander?

To mulige posisjoner
I. Antirealisme (there is no fact of the matter)
– Innholdet fastlegges gjennom tredjepersons 

tilskrivelse ved hjelp av fortolkning ifølge 
velvillighetsprinsippet (jfr. Davidson)

II. Realisme



Argumenter mot antirealisme

– Blander sammen metafysiske og 
epistemiske poenger

– Gjør kunnskap om våre egne tilstander 
og deres innhold til et problem



Realisme

To forskjellige syn
i) Mentalt innhold avhenger bare av 

subjektets tilstand

ii) Mentalt innhold avhenger (også) av den 
”ytre verden”. 



En kausal-korrelasjonsmodell

Representasjonsinnhold er fastlagt 
gjennom korrelasjoner mellom 
tilstanden og ytre objekter som påvirker 
vårt sanseapparat.
– Per ser en flue
– Ola ser et fluehologram
Fra ”innsiden” ingen forskjell, men 
representasjonsinnholdet er forskjellig 



Modellen anvendt på ”belief”

• S tror at p bare hvis, under optimale 
betingelser, S tror dette hvis og bare 
hvis p er tilfelle.

– Per tror han ser en flue, hvis og bare 
hvis det er en flue der. 



Innvendinger mot modellen

1. Individuerer ikke innhold på tilfredsstillende 
måte

2. Fanger ikke opp at oppfatninger henger 
sammen med andre oppfatninger i et hele

3. Mange forskjellige objekter og fakta kan 
korrelere med samme oppfatning, hvorfor er 
innholdet ikke en disjunksjon av disse?

4. Kan ikke redegjøre for feiloppfatninger
5. Vår kunnskap om hva tenker, tror, ser etc. 

er direkte og ”innenfra”



Er innhold vidt eller smalt 
individuert?

Innholdseksternalisme, to 
tankeeksempler:

i) ”Earth and Twin Earth”

ii) ”Arthritis and Thartritis”



”Meanings just ain’t in the 
head”

Hvis ikke tanker og oppfatninger osv. er i hodet eller 
sinnet, hvor er de og hva er de?

a) Noe verden

b) En relasjon mellom subjekt og verden

c) Tilstander i subjektet som beskrives ved hjelp av den 
ytre verden



Hva taler mot vidt/eksternt 
innhold?

• 1.persons har spesiell tilgang til , og autoritet 
når det gjelder påstander om, egne mentale 
tilstander.

• Vidt innhold synes ikke å spille noen kausal 
rolle i forhold til adferd.

• Strider mot antakelsen om lokal superveniens 
av det mentale


