
Kort repetisjon fra 3. 
forelesning

Hva er identitetsteori?
Type identitet og tokenidentitet
Identitetsteori og reduksjonisme



Hva taler for 
typeidentitetsteori?

• Oppløser problemet med mental-fysisk 
interaksjon

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



Argumenter mot 
typeidentitetsteori

• Epistemiske (jfr Descartes)
• Mangfoldig realiserbarhet
• Mentale termer mangler ekstensjon 

(eliminativ materialisme)



Dagens tema: Funksjonalisme

• Utgangspunktet er typeidentitetsteoriens 
problem med å inkorperere muligheten for 
mangfoldig realiserbarhet.

• Hva er funksjonalisme?
-En rekke begreper, herunder de mentale, er 
begreper om funksjoner eller hva som gjøres, 
ikke om hva som utfører funksjonene.
Eksempel: ”Kniv”, ”lunge”
(Jfr Fodor s.706f)

Teorien hevdes ofte å stamme fra Aristoteles.



Funksjonalisme og psykologi

• Tese: Mentale tilstander er indre 
tilstander som har som oppgave å
formidle mellom input og output:

Noe påvirker mitt sanseapparat, jeg føler
og tror noe, min kropp beveger seg.



Funksjonalisme og fysikalisme

Funksjonalisme som sådan er forenlig med 
en rekke metafysiske posisjoner, men som en 
realistisk og vitenskapelig teori må den være 
materialistisk eller fysikalistisk. Dette betyr at 
psykologi ikke kan være en fullt ut autonom 
vitenskap.

(for forholdet mellom funksjonalisme og 
fysikalisme se også Kim, s. 160f og Fodor s. 
705f)



Funksjonalisme og identitet

• Ifølge funksjonalismen individueres 
typer av ting ut fra deres funksjon (Jfr. 
Fodor s. 710). 

- F.eks. Disse to tilstandene er begge 
tilstander av smerte fordi de begge 
fungerer som vevsskadeavslørere



Funksjonalisme og reduksjon

Fodor (s.709): Den funksjonalistiske 
forståelsen av forholdet mellom det 
mentale og det fysiske har som 
konsekvens at mentalt språk ikke kan 
erstattes av et rent fysiske språk. For 
det som gjør en fysisk tilstand til en 
mental tilstand er ikke hva den er, men 
at den utfører den funksjonen som det 
mentale begrepet fastlegger. 



Utfordringer for 
funksjonalisten

• Å finne de rette funksjonelle beskrivelsene for 
våre mentale begreper

• Å unngå sirkularitet

• Å gi en tilstrekkelig presis beskrivelse av det 
”som gjøres”. 



Maskinfunksjonalisme

Turing maskin (etter Alan Turing): en abstrakt 
eller tenkt computer som kan beregne 
enhver beregnbar funksjon. Består av:

1. en tape som er oppdelt i ruter og er 
uavgrenset i hver retning

2. en leser/skriver plassert ved én av rutene på
enhver tid

3. et endelig antall av indre tilstander
4. et endelig alfabet av symboler



Hva gjør en Turingmaskin?

• Maskinen kan gjøre noen få ting: den 
kan lese, stryke ut og skrive symboler, 
den kan gå til høyre eller venstre (eller 
stoppe når den er ferdig) og den kan 
skifte mellom indre tilstander. 



• Maskinen utfører sin jobb i henhold til 
en definert tabell. Denne tabellen sier 
hva maskinen skal gjøre når den får et 
symbol som input og er i indre tilstand 
n. 



# # 1 1 1 + 1 1 # # (3+2)

La oss se på en slik tabell (TM1) for 
beregning av 3+2:

q0 q1

1 1Rq0 #Stopp
+ 1Rq0

# #Lq1



Symbolene på tapen endres fra:
# # 1 1 1 + 1 1 # # (3+2)
til:
# # 1 1 1 1 1 # # # (5)

Dette kunne også oppnås gjennom en 
annen og enklere tabell!



TM2

q0 q1

1 #Rq1 1Rq1

+ 1Stopp
#



En Turingmaskin er definert 
ved sin tabell

• TM1 og TM2 er to forskjellige maskiner – ikke
fordi de

- er to numerisk forskjellige ting i rommet
eller
- er laget av forskjellig type materiale
Men fordi de:

- har forskjellig jobbeskrivelse (instruks), denne 
inkluderer indre tilstander.

(Jfr. Fodor s. 710f)



Fysisk realisering av TM

• Èn og samme Turingmaskin kan 
realiseres fysisk på uendelig mange 
måter

• Interne tilstander realiseres av 
passende kausale relasjoner mellom de 
fysiske realiseringen av de 4 
komponentene av TM 



Tese

• Sinnet er en TM

• At en organisme har et sinn vil si at den 
realiserer en TM av rette type



Turingtesten

• Skal si oss når en TM er ”av rette type”
Problem: Testen tar bare hensyn til 
input-output og mister dermed av syne 
de indre (mentale) tilstandene som 
ifølge funksjonalismen er reelle og 
forklarende.



Problemer for 
maskinfunksjonalisme

• Samme mentale tilstander bare mulig 
for organismer som realiserer nøyaktig 
samme TM. Er dette noe bedre enn de 
tilsvarende fysiske antakelsene til 
identitetsteori?

• Searles Chinese room argument



Hvordan unngå sirkularitet?

• Ramsey-Lewis metoden: en annen 
måte å unngå sirkulæritet på. De 
mentale termene i en psykologisk 
funksjonalistisk teori erstattes av 
variabler.



Hvordan finne de rette 
funksjonelle beskrivelsene?

Hva slag type teori om det mentale skal 
funksjonalismen ta som sitt 
utgangspunkt

i) Lekmannsteori (FP)
ii) Vitenskapelig(e) teori(er)



Generelle problemer for 
funksjonalisme

• Funksjonell ekvivalens er forenlig med
forskjell i kvalia

• Impliserer disjunktive egenskaper
• Mentale egenskaper, kausalitet og 

mangfoldig realiserbarhet.
– Forskjellige instanser av M kan ha vidt 

forskjellige kausale egenskaper, er det da 
rimelig å hevde at de instanser av samme 
type?


