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Hvad er bevidsthed?

 Vi har bevidsthed –

 Tanker, følelser, drømme, erindringer, håb, oplevelser, 
observationer etc. er alle sammen noget bevidst

 Hvad er det for en slags fænomener? Hvad er bevidsthed? 

– vi kan ikke finde dem 

– alligevel er de ’selvgivne’, vi skal slet ikke lede efter dem

de er logisk private – andre har ikke mine– de er logisk private – andre har ikke mine

– de er ikke rumlige – de fylder ikke noget

2



Spørgsmål

 Hvis de er ’logisk private’, uudstrakte og selvgivne – hvordan kan man 
så erkende andres bevidsthedstilstande?

– Nogle anser det for et absurd problem

– Men i praksis er der mange problemer med at erkende andres 
bevidsthedstilstande

 På den anden side: Hvis de er det eneste selvgivne, hvordan kan man 
så erkende noget som helst andet?

Er ’selvgivethed’ overhovedet en slags erkendelse? Er ’selvgivethed’ overhovedet en slags erkendelse?

 Er bevidstheden en egenskab ved en sjæl eller et selv eller ved en 
krop?

 Hvad er bevidsthed, hvad er sjæl, hvad er et selv?

 Er det noget åndeligt – har vi en ånd?
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Substans og egenskaber mm.

 Vi skelner mellem ting og deres egenskaber – f.eks.: 
”Musikhuset er stort”, ”bordet er hvidt”, ”stolen er blød”, 
”sækken er tung”.

 Tingene kaldes substanser efter Aristoteles.

 Hvad er forholdet mellem tingene / substanserne og deres 
egenskaber? Tingene har egenskaberne – men hvordan ”har”? 
Man kan ikke skille dem ad.Man kan ikke skille dem ad.

 Ud over egenskaber har tingene f.eks. 
– relationer til andre ting –

– funktioner 

– de kan gøre forskellige ting, de har virkninger og kan påvirkes.
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Hvad er bevidsthed – substans
eller egenskab / funktion …?

 Vi kan nu spørge, hvad er bevidsthed – substans eller er det 
egenskaber, relationer eller funktioner?

 Når man tænker på bevidsthed som en sjæl eller ånd, tænker 
man ofte på den som en substans, der har en række 
egenskaber: den tænker, føler, vil, håber, husker etc. – alle 
bevidsthedstilstande synes at høre til en sådan sjælelig 
substans.substans.

 Hvis bevidsthed er en substans, hvad er det så for en slags 
substans? 

 Hvis den ikke er en substans, hvad slags ’egenskab’ (attribut) 
er den så?
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Substansteorier om Sjæl-legeme

Hvilke substanser findes?
 Der skelnes mellem to slags substanser: en material substans 

og en ideal substans.
 Ifølge dualisme findes der to slags substans: en sjælelig og en 

materiel eller kropslig – den ene er bevidst, den anden ikke.
 Ifølge monismen findes der kun én slags substans: 

– I følge materialismen er den materiel - bevidsthedsfænomener må 
reduceres til materielle ting.
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reduceres til materielle ting.
– Ifølge idealismen er alt i sidste ende noget åndeligt eller 

bevidsthedsmæssigt.
– Neutral substans: Der findes en grundlæggende substans – men den er 

hverken bevidsthed eller materie.
– Dobbeltaspektteori: Bevidsthed og materie er to aspekter ved den samme 

substans. 



Selvstændig eksistens

 En substans eksisterer i sig selv – egenskaber og 
relationer eksisterer ikke i sig selv. (Aristoteles)

 For at en egenskab eksisterer, må der være noget 
eller nogen der har den.

 For at en relation eksisterer, må der være noget eller 
nogen, der indgår i den.

 Men ting og personer er substanser – de eksisterer i  Men ting og personer er substanser – de eksisterer i 
sig selv – uden at noget har dem.
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Er bevidstheden selvstændigt
eksisterende?

 Er bevidstheden, selvet, sjælen eller ånden 
en substans? Kan den eksisterer i sig selv –
afhængig af legemet?

 Hvis det bevidsthedsmæssige (bevidsthed, 
sjæl, selv, ånd) er en substans – så er det 
tænkeligt, at det kan eksistere uafhængigt af 
andre ting, f.eks. uafhængigt af kroppen.andre ting, f.eks. uafhængigt af kroppen.

 Hvis det ikke er en substans, så kan det ikke 
eksistere selvstændigt – så må dets 
eksistens afhænge af kroppen.
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Individualisme - holisme

 Individualisme ser bevidsthed som noget hos 
den enkelte, som den enkelte har ikke 
upåvirket af, men uafhængig af andre.

 Socialistisme ser derimod bevidsthed som en 
”stor-ånd”, som noget fælles for en helhed, 
som alle har mere eller mindre del i. F.eks.: 
Folkeånden, klassebevidsthed, gudsnaturen i Folkeånden, klassebevidsthed, gudsnaturen i 
mennesket ol.
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Dualisme (Descartes)

 Bevidsthed har en egen eksistens, den er en substans, der 
eksisterer uafhængigt af kroppen. Sjæl og legeme er to 
forskellige slags substans, der kan eksistere adskilt.

 Dualismen fører filosofiske problemer med sig:
1. Sjælen er en slags indre biograf, der sidder i kroppens 

maskineri. 
2. Hvordan kan man forestille sig vekselvirkning mellem en 

uudstrakt sjæl og et fysisk legeme?uudstrakt sjæl og et fysisk legeme?
3. Hvordan kan bevidstheden erkende noget andet end sig 

selv? Hvordan kan den erkende sit forhold til det 
kropslige?
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Sjæl-legeme - Cartesisk tegning
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Dualismens bevidsthedsopfattelse

Harnow Klausen karakteriserer dualismens bevidsthedsopfattelse ved 
nedenstående begreber:

 Selvgivethed
 Privathed
 Urumlighed
 Intentionalitet
 Jeg-hed
 Personlig identitet – se Powerpoint om personlig identitet
 Vekselvirkningshypotese
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 Vekselvirkningshypotese
 Parallelitetshypotese
 Epifænomenalisme

Diskussion: handler flerheden af disse begreber snarere om at 
karakterisere bevidsthedsbegrebet end at karakterisere dualismen?



Monisme

 I modsætning til dualismen er der monisme –
dvs. der er kun én slags substans.

 Her er forskellige teorier om denne substans:
– materialisme, 

– idealisme (i moderne udgave anti-realisme eller – idealisme (i moderne udgave anti-realisme eller 
konstruktivisme) eller

– neutral substans med en dobbeltaspektteori 
(Spinoza).
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Materialisme

 Materialismen har forskellige teorier om bevidsthed:
– Atomteori  (Demokrit)
– Mennesket er en maskine
– Behaviorisme – dvs. begreber om det psykiske og bevidste 

reduceres til begreber om adfærd og adfærdsdispositioner 
(Ryle) – reflekser, betingede reflekser (Pavlov).

– Identitetsteori (Smart)
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– Identitetsteori (Smart)
– Funktionalisme (Putnam)
– Eliminativisme (Churchland)



Dobbeltaspekt teori – pan-psychisme 
(Spinoza)

 Der er kun én substans

 Den har to fremtrædelsesformer / attributter 
nemlig en rumlig/materiel og en 
bevidsthedsmæssig

 Bevidsthed og det fysiske er to sider af 
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 Bevidsthed og det fysiske er to sider af 
samme sag

 Den universelle dobbeltaspektteori mener 
det gælder for alt (Spinoza, romantikken)



Partielle dobbeltaspektteorier

 Moderne ontologiske dobbeltaspektteori er partiel: 
dobbeltaspektforholdet gælder kun forholdet mellem hjerne og 
bevidsthed.

 Forholdet mellem substans og  egenskab bliver derved mere 
kompliceret end i mange andre teorier.

 Den partielle epistemiske dobbeltaspektteori ser det derimod som to 
forskellige erkendemåder eller forståelsesformer af den samme 
virkelighed.

– F.eks. Donald Davidson’s ikke-nomologiske monisme: Der er to forståelsesformer. 
Bevidsthedsfænomenerne hænger sammen og har rationalitet. Derfor er der andre 
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Bevidsthedsfænomenerne hænger sammen og har rationalitet. Derfor er der andre 
forbindelser for bevidsthedsfænomener end for materielle fænomener.

– Thomas Nagel skelner mellem en subjektiv og en objektiv betragtningsmåde, som 
begge er gyldige. 



Samvirken mellem det fysiske og det 
psykiske

 Man kan tænke forskellige former for samspil mellem 
det psykiske og det fysiske:

 Kausale samspilsformer:
• Vekselvirkning (årsag-virkning begge veje)
• Epifænomenalisme (årsag den ene vej)

 Emergens, funktionalitet
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 Intet samspil:
• Identitet
• Dobbelaspekt
• Parallelle verdener



Ontologi og samspilsform

 Nogle samspilstyper passer til en bestemt 
ontologi:

 Vekselvirkning passer til dualisme

 Intet samspil passer til monisme – især 
materialisme er anvendt
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materialisme er anvendt

 Emergens passer til en udviklingsoptimistisk 
ontologisk hierarkisering



Ikke-substans teorier

 Skal bevidsthedsfænomener opfattes som 
substanser? Selvom dobbeltaspektteorien er 
en substansteori antyder den, at det ikke er 
nødvendigt. 

 Bevidsthed kunne f.eks. være  egenskaber 
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 Bevidsthed kunne f.eks. være  egenskaber 
(fysiske eller emergente) ved kroppen –
f.eks. dispositioner, funktioner, kræfter, felter, 
afbildninger eller lignende.



Moderne identitetsteori (Smart)

 Moderne identitetsteori er beslægtet med den partielle 
epistemiske dobbeltaspektteori.

 Identitetsteorien hævder, at det bevidsthedsmæssige er noget 
fysisk – specielt noget hjernemæssigt.

 En fordel ved identitetsteorien er, at man ikke skal gøre rede for 
samspil (årsag–virkning) mellem det fysiske og det psykiske.

 Bevidsthedssproget og det fysiske sprog har forskellig logik, 
men kan alligevel referere til den samme verden.men kan alligevel referere til den samme verden.

 Det er normalt at vi kan referere til de samme fænomener med 
meget forskellige sprogsystemer. – De er kontingent identiske –
ikke identiske pr. definition.
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Identitetsteori (Smart, Armstrong)

 Det samme fænomen beskrives altså i to meget forskellige sprog: I 
dagligsproget taler vi om vore iagttagelser, tanker, følelser, oplevelser 
mm. I fysikken taler man derimod om hjerneprocesser. 

 Selvom sprogenes har forskellig logik refererer de til den samme 
virkelighed – heraf navnet ’identitetsteori’.

 Når man f.eks. siger: ”Havet er blåt” fortæller man noget om havet –
ikke om ens hjerne. Men for hjerneforskeren giver det alligevel 
informationer om ens hjerne. 

 Siger man ”Jeg kan se, at havet er blåt”, siger man også noget om sig 
selv – ens øjne og hjerne. I hverdagen fortæller det, at  personen 
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selv – ens øjne og hjerne. I hverdagen fortæller det, at  personen 
bruger sine øjne. For hjerneforskeren fortæller det imidlertid også en 
del om hjernens virke. 



Ontologisk hierarki

 Teorier om emergens og emanation handler om, at der er en 
ontologisk trindannelse, altså et ontologisk hierarki. 

 Hvert hierarkisk trin har sine egne karakteristika, f.eks. sine 
egne former for kausalitet

 Ifølge idealismen går hierarkiet oppefra og ned: 
– Det øverste og skabende er noget åndeligt, f.eks. Gud, som 

ved en slags (ud)stråling – emanation - skaber noget lavere, 
altså verden. 
Verden stråler så at sige ud af Gud.
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– Verden stråler så at sige ud af Gud.



Emergens - naturalisme

 Naturalistisk / materialistisk emergensteori mener derimod, at 
der ud af lavere former kan opstå nye egenskaber, som er på et 
højere niveau. F.eks. følgende ontologiske trin:

1. i big-bang udløses en ufattelig mængde energi energi, 
2. ud af energien emergerer (dannes) partikler, 
3. ud af disse emergerer den fysiske verden, 
4. ud af den fysiske materier emergerer livet
5. ud af livet emergerer bevidsthed.5. ud af livet emergerer bevidsthed.
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Emergens - evolution

 Evolutionsteorien om arternes udvikling kan 
ses som en naturalistisk emergensteori: ud 
fra en fysisk verden uden liv, er der udviklet 
en verden, hvori der er liv – livet er en ny 
emergent ’egenskab’. 

 Tilsvarende er der ud af det bevidsthedsløse 
liv efterhånden udviklet liv med højere og liv efterhånden udviklet liv med højere og 
højere former for bevidsthed. –Bevidstheden 
og dens højere former, der er emergente 
egenskaber.
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Ontologisk hierarki versus
reduktionisme

 Reduktionismen mener, at emergensteorien er 
forkert, fordi den mener, at noget ikke kan skabe 
noget, der er højere eller bedre end sig selv – eller 
noget, der er lavere end sig selv. 

 Videnskabelig naturalisme er ofte en materialistisk 
reduktionismereduktionisme

 Idealistisk reduktionisme mener at alt er noget 
åndeligt. Eksempelvis: Animisme (shamanisme) eller 
yogacara buddhistismen (alt er bevidsthed) 
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Funktionalisme (Putnam)

 Materien (hjernen) er hardware – der kræves software for det 
det virker. 

 Læring danner vor software.

 De bevidsthedsmæssige oplevelser er programmæssige 
tilstande.

 Software og hardware beskrives med forskellige slags 
begrebssystemer

Intro til sjæl-legeme problemet26

begrebssystemer

– kan selvgivethed, privatheden og uudstraktheden forklares?



Eliminativismen (Churchland)

 Dagligsproget er unøjagtigt og metaforisk –
der er ikke nogen klare begreber om noget 
psykisk.

 Hele det daglige psykiske sprog bør erstates 
af et mere præcist videnskabeligt baseret 

Intro til sjæl-legeme problemet27

af et mere præcist videnskabeligt baseret 
sprog.



Bevidsthed som sam-væren

 Den ontologiske perspektivering åbner for et nyt perspektiv.
 I stedet for at tale om substanser, egenskaber, dispositioner 

eller lignende kan bevidstheden betragtes som en væremåde 
karakteristisk for et ontologisk trin.

 Bevidstheden skaber sin egen løbende forbindelse mellem 
personen og dennes livsverden. 

 Bevidsthed består således i aktuel samværen med livsverden. 
Mennesket er i sin væren sammen med sin omverden. 
Denne samværen rummer iagttagelse, oplevelse, mm.
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 Denne samværen rummer iagttagelse, oplevelse, mm.
 Denne samværen organiserer intentionaliteten.


