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Abstract 
 
Consciousness is a phenomenon that has fascinated thinkers and scientists throughout history. 
The last few decades, however, there has been an increasing academic interest in the subject. 
The main concern of this paper is whether all aspects of consciousness are accessible to 
scientific investigation. It is based on the study of relevant literature from books and scientific 
journals. I have considered the historical and philosophical perspectives, and, lastly, presented 
the problem from the point-of-view of cognitive neuroscience. One can approach 
consciousness from a first-person or a third-person perspective. The so-called hard problem of 
consciousness is explaining how neural structures and processes give rise to subjective, 
qualitative experience, often called qualia, thus bridging the gap between these two 
perspectives. Philosophical opinions on the problem of consciousness may be grouped 
roughly under the headings of  dualistic interactionism, eliminative materialism and 
naturalism. Empirical approaches to consciousness are explored within cognitive 
neuroscience, a field that integrates methods from neural science, cognitive psychology, 
computer science and other traditions. Considerable effort is being put into finding the neural 
correlate of consciousness. Correlations between subjective awareness and neuronal activity 
are studied in animals and humans using a variety of techniques. Although this research 
shows promising progress, it remains to be seen whether scientists may ultimately conquer the 
hard problem of qualia. While many neuroscientists seem moderately optimistic, some 
philosophers are far from convinced. This reflects a difference in the way of thinking, which I 
suggest may be due to diverging concepts of what would be accepted as a satisfactory future 
explanation.  
 
 
Innledning 
 
Problemstilling og mål for oppgaven 
 
Fenomenet bevissthet har blitt omtalt i storslagne termer som ”det siste store mysterium” og 
”den ultimate intellektuelle utfordringen i det neste årtusen.” Stilt overfor bevisstheten vekkes 
en undring i oss, som har røtter helt tilbake til den tiden da mennesker først begynte å 
reflektere over sin egen eksistens, for tusener av år siden. Samtidig er det et tema som har 
tiltrukket seg stadig mer akademisk oppmerksomhet de siste tiår. Selv har jeg ikke kunnet 
tenke meg noe mer fascinerende emne for en oppgave som denne. Jeg har valgt å ta 
utgangspunkt i følgende problemstilling: Er alle aspekter ved bevisstheten tilgjengelige for 
vitenskapelig analyse? Vil forskere noengang kunne forklare hvordan det går til at vi har en 
subjektiv opplevelse av verden, full av farger, smaker, lyder og følelser med distinkte 
kvaliteter? Jeg forventer naturligvis ikke å kunne svare ”ja” eller ”nei” til dette. Målet for 
oppgaven vil være å gi en oversikt over bevissthetsspørsmålets status innen filosofi og 
naturvitenskap, og med dette få et bedre grunnlag for å vurdere spørsmålet og se hvilke 
kritiske avveininger et eventuelt svar vil bygge på.  
 
Oppgaven har fem deler. I denne innledende delen presenteres problemstillingen, og jeg gjør 
rede for metoden som er brukt. Dessuten gjennomgås forskjellige betydninger av ordet 
”bevissthet”, og jeg kommenterer noen utfordringer knyttet til oversettelse. Neste kapittel ser 
på de historiske røttene til dagens forskning på bevissthet. Det ligger i emnets natur at et 
historisk perspektiv er nødvendig, siden spørsmål om det fysiske og det mentale har opptatt 
mennesker til alle tider. Jeg oppsummerer kort hvordan kunnskapen om hjernen som det 
mentale organ har utviklet seg fra førhistorisk tid til idag, psykologiens historie og hvordan 
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tradisjoner forenes i det integrerte fagfeltet kognitiv nevrovitenskap. Så følger oppgavens to 
hoveddeler, om bevissthetsproblematikken i henholdsvis filosofisk og nevrobiologisk 
perspektiv. Det filosofiske kapittelet dreier seg om en presisering av hva problemet består i, 
samt noen sentrale posisjoner. Deretter presenteres prinsipper for empirisk forskning på 
bevissthet, og jeg viser til noen illustrerende eksempler. Til slutt vil jeg forsøke å 
oppsummere hva jeg kan lære av dette arbeidet, i en konklusjon.  
 
Metode 
 
Oppgaven er basert på litteraturstudium. Den største utfordringen har vært å skaffe oversikt 
over et meget stort og mangfoldig felt, der litteraturmengden kan synes overveldende. Til 
forskjell fra oppgaver om mer begrensede kliniske tema der de viktigste kildene er artikler 
publisert i medisinske tidsskrift, har jeg også i stor grad benyttet bøker. Særlig nytte har jeg 
hatt av endel større tekstsamlinger, der artikler fra ulike forfattere er satt sammen slik at 
boken preges av en intern debatt. Kapittelet om historikk er basert på sekundærlitteratur, mens 
jeg i arbeidet med de øvrige delene i all hovedsak har benyttet primærlitteratur.  
 
Om begrepet ”bevissthet” 
 
Ordet ”bevissthet” er upresist og mangetydig, og noen generell definisjon finnes ikke. Også 
innenfor fagtradisjoner hender det at begrepet gir opphav til misforståelser, fordi man legger 
ulik mening i det. Jeg vil derfor gi noen eksempler på forskjellig bruk av ordet og klargjøre 
hvilken betydning som er sentral i denne oppgaven. I dagligtale kan man skille mellom en 
sosial og en psykologisk bruk av ”bevissthet” (Güzeldere 1997). Den sosiale bruken dreier 
seg om en erkjennelse som deles av en gruppe. Dette gjenspeiles i uttrykk som 
”klassebevissthet” og ”feministisk bevissthet.” Den psykologiske bruken handler om 
enkeltmenneskers mentale tilstand. Her kan man også skille mellom en transitiv og en 
intransitiv forstand av ”bevissthet”. I den transitive formen er man bevisst noe. Denne 
betydningen svarer ofte til ”å legge merke til” eller ”å være klar over.” I uttrykk som ”å være 
bevisst sine valg” blir det å være bevisst nær synonymt med å være gjennomtenkt. Man kan 
også snakke om å være bevisst, uten å spørre ”bevisst hva?” Dette er den intransitive 
varianten. Her betyr bevissthet noe i retning av ”klarhet” eller ”våkenhet” og handler om selve 
evnen til å sanse, tenke og føle. Dette står i kontrast til ”bevisstløs” når man snakker om 
mennesker, mens det vil være mer naturlig å bruke betegnelsen ”ikke-bevisst” om for 
eksempel planter.  
 
Noen fagtradisjoner har sin egen definisjon av ”bevissthet.” Et eksempel her kan være jus, der 
vi møter en egen strafferettslig forstand av bevissthet. Straffelovens § 44 første ledd lyder: 
”Den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs straffes ikke.” En rettspsykiatrisk 
forståelse av § 44-begrepet tilsier at en person er bevisstløs dersom hans hjerne ikke er istand 
til å innta og bearbeide sanseinntrykk eller utføre kognitive oppgaver (Rosenqvist, Rasmussen 
2002). Videre forutsettes det et komplett hukommelsesutfall, samt at personen ikke er i koma.  
I juridisk praksis blir ”bevisstløshet” derfor kun brukt om tilfeller der det foreligger atypisk 
rus, bruk av hallusinogener eller dissosiative tilstander. Denne definisjonen lar seg vanskelig 
forene med en nevrofysiologisk forståelse av bevissthet. En annen fagtradisjon som bruker 
disse begrepene på en særegen måte, er freudiansk psykoanalyse. Freuds modell av det 
voksne menneskes psyke består av det ubevisste, det førbevisste og det bevisste. Visse 
forestillinger henvises til det ubevisste ved fortrengning og påvirker det mentale liv derfra, 
uten at en vet om det. Disse kan bringes til overflaten ved psykoanalytiske teknikker. Den 

 3



freudianske ideen om det ubevisste har til dels gått inn i dagligtalen, men Freuds ordbruk 
passer ikke med det bevissthetsbegrepet som brukes i naturvitenskapen idag.  
 
Innenfor klinisk medisin forstås ”bevissthet” gjerne som ”grad av våkenhet.” Glascow Coma 
Scale er et verktøy som graderer bevissthet basert på observasjon av pasientens aktivitet, 
spontant og som respons på ulike stimuli. Tre forhold vurderes: Åpning av øynene, motorisk 
respons og verbal respons. Utifra dette gis en score mellom 3 og 15. Dette representerer altså 
en kvantitativ innfallsvinkel til bevissthet. Den forståelsen av bevissthet jeg er interessert i i 
denne oppgaven, er mer generell og kvalitativ. Bevissthet er en tilstand som innebærer 
subjektive sanseopplevelser, tanker og følelser. En enkel inngangsport til å forstå denne 
betydningen av ordet kan være å tenke seg at bevisstheten er det som mest fundamentalt sett 
skiller et menneske fra en robot. Jeg kommer nærmere inn på denne begrepsavklaringen 
senere i oppgaven.  
 
Litt om oversettelse 
 
Med få unntak er den litteraturen jeg har brukt i arbeidet med oppgaven, på engelsk. Dette 
skaper noen utfordringer når oppgaven er gitt på norsk. I akademiske tekster om bevissthet er 
ofte behovet for nyansering og presisjon stort, og dette står i fare for å gå tapt ved 
oversettelse. For at oppgaven skal bli mest mulig leservennlig, har jeg likevel forsøkt å 
oversette begreper og sitater til norsk etter beste evne, og ordvalget må stå for min egen 
regning. Enkelte steder har jeg følt det nødvendig å skrive det engelske uttrykket i parentes. 
Jeg vil gjøre oppmerksom på noen begreper som er særlig vanskelige å oversette: Det 
engelske ordet ”mind” har vi ingen fullgod ekvivalent til på norsk. ”Mind” omfatter hele vårt 
mentale liv på en nøytral og fullstendig måte, uten de begrensninger eller religiøse undertoner 
som preger norske ord som ”sinn” eller ”sjel”. Det vi kanskje noe upresist kaller 
”bevissthetsfilosofi” i Norge, vil ofte svare til ”philosophy of mind.” Når man vil presisere en 
bestemt betydning av ordet ”consciousness”, benyttes i engelsk litteratur ofte ”experience”, 
”awareness” eller ”self-awareness.” Det er vanskelig å finne kandidater til en dekkende norsk 
oversettelse.  Jeg har i slike situasjoner forsøkt å formidle presisjonen ved å formulere meg 
mer utfyllende. Ofte har jeg også brukt uttrykk som ”bevisst persepsjon” eller ”subjektiv, 
kvalitativ opplevelse”, vel vitende om at dette ikke er helt uproblematisk.  
 
 
Historisk bakgrunn 
 
Vitenskapen om hjernen 
 
Den moderne vitenskapens teorier om hjernens funksjon har røtter helt tilbake til førhistorisk 
tid. Ideer om hvordan tanker og følelser er knyttet til kroppen og dens organer har variert 
mellom kulturer og tidsepoker. Arkeologiske funn fra bronsealderen og nyere steinalder (fra 
10000f.kr) har vist at en rekke prehistoriske samfunn praktiserte trepanasjon. Dette betegner 
et inngrep der en bit av kraniet ble fjernet ved å skrape med spisse steiner, skjell eller 
metallredskaper eller rotere et primitivt bor. Man har kunnet se av tilhelingsprosessen 
omkring hullet i skallen at dette er blitt gjort på levende individer. Slike funn er gjort mange 
steder i Europa og Sør-Amerika, og i enkelte utgravningsområder i Peru har så mye som 47 % 
av hodeskallene hatt menneskeskapte hull. Størrelsen på disse hullene varierer fra noen få 
centimeter til nesten halve skallen. Hvilket formål trepanasjon har tjent i disse førhistoriske 
samfunnene vet man ikke sikkert, men spekulasjonene har vært mange. Det er mulig at denne 
praksisen har vært knyttet til stammeritualer og overtro. Det er også teorier om at det har vært 
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behandling for tilstander som hodepine, kramper eller psykose. Kanskje har man trodd at slike 
sykdommer skyldes demoner, som vil slippe ut av hodet hvis man lager et hull. En tredje 
forklaring som er foreslått, er at det dreier seg om behandling av kraniebrudd. Uansett gir 
skikken med trepanasjon holdepunkter for at disse menneskene hadde ideer om hjernen som 
en del av kroppen med en særskilt betydning.  
 
Blant tenkere fra antikkens Hellas finner vi ulike teorier om hvilke organer som er sentrale for 
tenkning og sansning. Den rådende oppfatning knyttet sjelelig aktivitet til hjertet. Denne 
holdningen finner vi blant andre hos Aristoteles. Platon trodde imidlertid på en tredelt sjel der 
hodet var sete for fornuften. Hjertet assosierte han med mot, frykt, stolthet og vilje, mens lyst, 
begjær og grådighet ble knyttet til magen. Den som lå nærmest den moderne oppfatning, var 
Hippokrates. Han tilskriver all mental aktivitet til hjernen, og peker også på organisk sykdom 
i hjernen som årsak til tilstander som epilepsi. Slik løsriver han medisinen fra religion og 
mytologi og peker frem mot en vitenskapelig forståelse av mennesket. Den kardiosentriske 
tenkningen sitter likevel ennå igjen i dagligspråket i uttrykk som ”å ha noe på hjertet.” 
 
Etter at ideen om hjernen som sete for mental aktivitet ble etablert, har det sentrale spørsmålet 
dreiet seg om lokalisasjon. Hvordan kan man tilskrive ulike funksjoner til de forskjellige deler 
av hjernen? I mange hundre år konsentrerte man i denne sammenheng oppmerksomheten om 
hjernens ventrikler. Denne ideen ble lagt frem av blant andre Augustin, som knyttet sansning 
til fremre ventrikkel, hukommelse til den midtre og bevegelse til den bakre. (Fremre 
ventrikkel svarte til det vi idag kjenner som sideventriklene.) Ideen om ventrikulær 
lokalisasjon dominerte gjennom hele middelalderen og inn i renessansen. Denne tenkemåten 
hang sammen med forestillingen om at mental aktivitet skyldtes en eterisk livssubstans i 
bevegelse.  
 
I renessansen begynte vitenskapsmenn i økende grad å utføre sine egne studier og 
eksperimenter i stedet for å godta etablerte oppfatninger og forklaringer fra religiøse 
autoriteter. Et fremragende eksempel på dette innenfor medisinen er Andreas Vesalius` 
banebrytende anatomiske verk De humanis corporis fabrica fra 1542, som brakte 
nevroanatomien et langt steg videre. Vesalius ryddet opp i mange gamle vrangforestillinger 
om hjernens struktur, men baserte fysiologien fortsatt på tanken om livssubstans. En ny viktig 
milepæl i hjernevitenskapen kom derfor med Cerebri anatome, publisert av Thomas Willis i 
1664. Han tilskriver ulike funksjoner til ulike hjerneavsnitt basert på teori, anatomiske studier 
og klinisk materiale. Fra samme tidsepoke fikk også filosofen René Descartes betydelig 
innflytelse på tenkningen om hjernen. Mest kjent er kanskje hans hypotese om glandula 
pineale som sete for interaksjonen mellom kropp og sjel. Forestillingen om en åndelig og en 
fysisk substans av grunnleggende ulik karakter, som likevel gjensidig påvirker hverandre, er 
senere blitt kalt cartesiansk eller klassisk dualisme. Det er imidlertid andre sider ved 
Descartes` arbeid som har hatt viktig innflytelse på vitenskapen om nervesystemet. Han 
presenterte tanken om væske som beveger seg til og fra hjernen inne i nervene. Således gir 
han en mekanisk forklaring på refleksadferd som involverer rør og klaffer, ikke ulikt slik 
moderne fysiologi ser fenomenet, bare med elektriske impulser heller enn mekaniske.  
 
På første halvdel av 1800-tallet var hjernevitenskapen preget av debatt om kortikal 
lokalisasjon. Julien-Jean-César Legallois oppdaget respirasjonssenteret i medulla oblongata i 
1806 ved å utføre eksperimenter med kaniner. Dette ble den første lokalisasjonen av en 
funksjon i sentralnervesystemet som ble allment akseptert. Det fantes også dem som var i 
overkant ivrige etter å finne sammenhenger mellom struktur og funksjon. Franz Joseph Gall 
har fått navnet sitt knyttet til den pseudovitenskapelige disiplinen frenologi. Han hevdet at 

 5



buler på kraniets overflate svarte til mer eller mindre utviklede områder av hjernebarken, som 
igjen korrelerte med ulike menneskelige evner og egenskaper. Denne teorien underbygget han 
med målinger av skallen til mennesker fra forskjellige samfunnslag, som diktere, statsmenn 
eller kriminelle. Han trakk slutninger på grunnlag av få enkeltobservasjoner og mente at han 
kunne lokalisere 27 ulike egenskaper til spesifikke deler av korteks. På grunn av frenologiens 
tvilsomme metoder og nærmest absurde konklusjoner oppsto en reaksjon i det vitenskaplige 
miljøet. Pendelen svingte og gjorde i noen grad at også ideen om kortikal lokalisasjon kom i 
vanry. Det ble en utbredt holdning at korteks fungerte som en helhet der det ikke fantes 
funksjonelt forskjellige avsnitt. Også filosofer i samtiden engasjerte seg i dette temaet. 
Herbert Spencer argumenterte for at høyere funksjoner krevde bruk av hele hjernen, og hans 
tenkning hadde betydelig innflytelse. Denne oppfatningen dominerte helt til 1861, da den 
anerkjente vitenskapsmannen Paul Broca presenterte sitt berømte kasus (kjent som ”Tan”, 
etter den eneste lyden pasienten ga fra seg). En mann hadde som følge av skade i venstre 
frontalkorteks mistet evnen til flytende tale. Dette ble den første aksepterte kortikale 
lokalisasjon. Brocas funn var basert på klinisk observasjon. Ni år senere ble lokalisasjon av 
funksjoner i hjernebarken også vist ved eksperimenter. Eduard Hitzig og Gustav Fritsch 
stimulerte overflaten av hjernen hos hunder med elektroder og fant at i et visst område ga 
dette ufrivillig muskelkontraksjon hos hundene. Slik oppdaget de motorisk korteks og den 
somatotopiske organisasjonen av denne.  
 
På 1800-tallet gjorde tekniske fremskritt det mulig å studere nervesystemet og dets celler i 
mikroskop. Også her gikk debatten om hvorvidt det eksisterte funksjonelt uavhengige enheter 
eller et sammenhengende hele. Det var kjent at andre vev var bygget opp av individuelle 
celler, men mange gjorde et unntak for sentralnervesystemet, som man trodde var et 
sammenhengende nettverk med direkte anastomoser mellom aksoner og dendritter. En 
tilhenger av denne teorien var Camillo Golgi. Han oppfant en fargemetode som åpnet nye 
muligheter i studiet av hjernevev i 1873. Paradoksalt nok ble hans egen fargemetode 
verktøyet som andre forskere brukte til å forkaste anastomoseteorien til fordel for 
nevronteorien. Doktoravhandlingen til Fridtjof Nansen var en studie av Golgi-farget nervevev 
hos virvelløse dyr, der han konkluderte med at det ikke var direkte sammenheng mellom 
cellenes utløpere. Mannen som fremfor noen forbindes med oppdagelsen av nerveceller som 
autonome enheter, er imidlertid Santiago Ramón y Cajal. Hvordan disse individuelle cellene 
kommuniserte, var en tid et åpent spørsmål. Sir Charles Scott Sherrington tenkte seg noen 
spesielle, smale spalter mellom nevronene og ga dem betegnelsen synapse i 1897. 
Histologiske studier har også understøttet teorien om kortikal lokalisasjon gjennom 
kartleggingen av hjernebarkens mikroarkitektur. Det mest kjente av disse cytoarkitektoniske 
kartene ble publisert av Korbinian Brodmann i 1909 og deler korteks inn i 52 distinkte 
områder basert på tykkelsen av ulike lag samt cellenes størrelse, utseende, fargeaffinitet og 
tetthet.  
 
Oppdagelsen av EEG ble en ny milepæl i hjernevitenskapen, selv om det tok tid før 
nyvinningen vant anerkjennelse. Hans Berger gjorde den første EEG-registreringen i 1929, 
med det mål for øye å utvikle en metode for å måle psykisk energi. Berger tilhørte ikke de 
indre sirkler av det vitenskapelige miljø i Tyskland, og han ble først mistrodd av sine kolleger. 
Senere ble forsøkene hans etterprøvd av Edgar D. Adrian, og EEG ble allment kjent. 
Muligheten for funksjonelle registreringer av hjerneaktivitet hos levende mennesker gjorde 
sterkt inntrykk, og fikk også stor klinisk betydning etter at den ble tatt i bruk i 
epilepsidiagnostikk. Fra tidlig 1900-tall og frem til idag har det skjedd en eksplosiv 
vitenskapelig utvikling, med mange nye tekniske muligheter og en stadig økende 
kunnskapsmengde. Noen av disse nyere metodene vil bli beskrevet nærmere senere. Den 
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historiske bakgrunnen for forskning på bevissthet inkluderer imidlertid også psykologi, som 
ble en selvstendig vitenskap på 1800-tallet.  
 
Psykologiens historie 
 
På tross av betydelige fremskritt innenfor hjernevitenskapen, var det akademiske studiet av 
menneskesinnet først og fremst filosofiens domene inntil slutten av 1800-tallet. Den 
enerådende metode for å søke innsikt i mentale prosesser var introspeksjon. Dette hegemoniet 
sto for fall da tyske fysiologer i det 19. århundre begynte å anvende eksperimentelle metoder 
på stadig nye områder. En sentral skikkelse i denne utviklingen var fysiologen Johannes 
Müller, som hadde sitt laboratorium i Berlin. Ernst Weber og Gustav Theodor Fechner ble 
pionerer i arbeidet med å avdekke lovmessige, kvantitative sammenhenger mellom stimulus 
og persepsjon. Fechner publiserte i 1860 en bok under tittelen Elemente der Psychophysik. 
Målet med psykofysikken var vitenskapelig studie av sammenhengen mellom mentale og 
fysiske prosesser. Han utviklet en rekke metoder og begreper for denne typen forskning, der 
ulike stimuli ble presentert for forsøkspersoner i kontrollerte omgivelser som ga 
reproduserbare resultater. Arbeidet til Weber, Fechner og andre dannet et viktig grunnlag for 
fremveksten av psykologien. Den formelle grunnleggelsen av psykologi som selvstendig 
vitenskap knyttes til Wilhelm Wundt. Han var den første som holdt universitetsforelesninger i 
faget, og han startet det første tidsskriftet. I boken Grundzüge der physiologischen 
Psychologie fra 1873 presenteres den nye vitenskapens begreper, metoder og 
problemstillinger. Wundt hevdet at umiddelbare sanseopplevelser utgjorde de grunnleggende 
elementer i bevissthetens innhold. Disse elementene settes så sammen til et hele ved at 
bevisstheten organiserer og fortolker seg selv. Fokus i Wundts psykologi er på empirisk basert 
kunnskap om disse atomære byggestenene av umiddelbare sanseopplevelser. Metodene 
baserte seg på at forsøkspersoner rapporterte om sine opplevelser når de ble presentert for 
gitte stimuli under kontrollerte forhold i et laboratorium. Eksperimentene dreiet seg særlig om 
sansning, men også fenomener som oppmerksomhet og følelser.  
 
Etter Wundt har psykologiens historie vært preget av ulike skoler med ulike syn på fagets 
målsetning, metode og teori. Den retningen som søkte å avdekke bevissthetens struktur ved å 
kartlegge dens grunnleggende komponenter, ble kalt strukturalisme. Den berømte boken The 
Principles of Psychology fra 1890 representerer et brudd med denne tankegangen. Her 
kritiserer William James ideen om bevissthetens byggesteiner og lanserer begrepet stream of 
consciousness. Bevisstheten er som en kontinuerlig strøm, en stadig skiftende, enhetlig 
opplevelse, som ikke kan deles opp i distinkte enkeltelementer. James fastholder 
introspeksjon som et grunnleggende verktøy i studiet av bevisstheten, samtidig som han 
vektlegger psykologiens biologiske grunnlag. Målet med psykologien ble således kunnskap 
om levende mennesker i deres naturlige miljø, snarere enn konstruerte forsøk i laboratorier. 
Slik inspirerte James en skole innenfor psykologien som kalles funksjonalisme. 
 
En tredje skole som skulle få stor betydning innenfor psykologien, ble lansert i opposisjon til 
både strukturalisme og funksjonalisme. Begrepet behaviorisme ble introdusert av John B. 
Watson i 1913. Han ønsket en vitenskapelig psykologi, som kun skulle befatte seg med 
objektivt observerbare fenomener. Denne tankegangen var inspirert av gjennombrudd i 
forskningen på dyrs psykologi, blant annet Pavlovs oppdagelse av betingete reflekser. Watson 
mente at begreper som refererte til mentale fenomener, som bevissthet, sanseinntrykk, følelse, 
måtte ut av det psykologiske vokabularet og erstattes av utvetydige beskrivelser av stimulus 
og respons. Behaviorismen avfeide spekulasjon om hva som foregikk i sinnet, som irrelevant 
for vitenskapen. Denne retningen innenfor psykologien hadde dominerende innflytelse helt 
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frem til 1960-tallet, anført av dens etterhvert ledende skikkelse B. F. Skinner. Mange av 
eksperimentene ble gjort på rotter og andre forsøksdyr, og mentale prosesser i stor grad ble 
ignorert som forskningsfelt.  
 
Samtidig som behaviorismen ble den dominerende psykologiske retning i USA, utviklet det 
seg andre tradisjoner i Europa. Den ene av disse var gestalt-bevegelsen, som oppsto omtrent 
samtidig med behaviorismen og blomstret i Tyskland på 1920-tallet. Gestalt-psykologenes 
grunntanke var prinsippet om at helheten er noe mer enn bare summen av delene. De betraktet 
mentale prosesser i hjernen som dynamiske og produktive, snarere enn passiv kombinasjon av 
atomære stimuli. Siegmund Freuds psykoanalyse er en annen retning innenfor psykologien, 
som oppsto omkring århundreskiftet. Denne skiller seg fra de andre på en rekke måter. 
Psykoanalysen sprang ut av en psykiatrisk tradisjon med terapi mot psykisk sykdom som det 
primære mål. Freud baserte sine teorier på klinisk erfaring og drev ikke med eksperimenter 
eller kontrollerte forsøk. Teorien legger vekt på det ubevisste, og driftenes grunnleggende 
betydning for all adferd. Selv om analytisk psykologi mangler mange av de sentrale trekk som 
kjennetegner forskningsbasert vitenskap, har Freuds tankegang hatt enorm innflytelse. Dette 
gjelder særlig i litteraturen og blant folk flest, men også i det akademiske miljø.  
 
På 1960-tallet oppsto en fornyet interesse innenfor psykologien for temaer som behaviorismen 
hadde lukket øynene for. En trangsynt studie av adferd, som ikke forholder seg til de mentale 
prosesser som foregår i hjernen mellom stimulus og respons, er ikke fruktbar. Denne nye 
retningen har blitt kalt kognitiv psykologi fordi den retter vitenskapelig oppmerksomhet mot 
komplekse mentale operasjoner og informasjonsprossesering i hjernen. En grunntanke i 
kognitiv psykologi er at sansning og tenkning er konstruktive prosesser der mentale 
fenomener er representert i hjernen som aktivitet i gitte nerveceller- og nettverk. Fremveksten 
av kognitiv psykologi har igjen gjort bevisstheten til et vitenskapelig tema innen psykologien. 
 
Kognitiv nevrovitenskap 
 
Da behaviorismens hegemoni sto for fall på 1960-tallet, kom det som et resultat av fremskritt 
på en rekke ulike områder, som lingvistikk, datavitenskap og nevrofysiologi. Psykologiens 
tiltagende interesse for hva som faktisk foregår i hjernen ved mentale prosesser har gått 
parallelt med nevrofysiologiens stadig økende mulighet til å kartlegge kompleks cerebral 
aktivitet. Dette har stimulert forskere til å ville fylle gapet mellom kognisjon og nevrale 
mekanismer. Forskningsfeltet som konsentreres om mental hjerneaktivitet kalles idag for 
kognitiv nevrovitenskap (engelsk: cognitive neuroscience). Dette er en tilnærming som 
integrerer flere fagtradisjoner, både fra medisin, psykologi og andre felt.  
 
Det har vært pekt på fremskritt innenfor fem ulike områder som særlig viktige for denne 
integrerte vitenskapen (Kandel 2000):  
1. På 60- og 70-tallet ble det utviklet teknikker for å registrere aktiviteten i enkeltnevroner hos 
intakte, våkne forsøksdyr. Snart klarte man også å øke eller slå ut aktiviteten til små grupper 
av celler med elektrisk påvirkning. Slik kunne man korrelere cellenes aktivitet med dyrets 
adferd, og observere effekten av stimulering eller inhibisjon av disse cellene på sensoriske 
eller motoriske prosesser. 
2. Slike studier på cellenivå gjorde det også mulig å korrelere spesifikke fyringsmønstre med 
høyere kognitive prosesser som oppmerksomhet eller beslutningstaking. Slik har også 
kognitiv aktivitet i noen grad blitt observerbar. Det har ført til en grunnleggende endring i 
studiet av mennesker og dyrs adferd at man kan observere de cerebrale prosessene knyttet til 
en handling.  
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3. Det har vært fornyet interesse for å trekke lærdom av studier av enkeltpasienter med 
lesjoner i hjernen som påvirker mental funksjon. Dette har blant annet vist hvordan mye 
informasjonsbehandling i hjernen skjer i uavhengige moduler og spesialiserte nettverk, som 
for eksempel visuell informasjon om farge, form og bevegelse.  
4. Nye gjennombrudd innenfor radiologisk billedteknikk, som PET og fMRI, har åpnet 
muligheter for å studere hjerneaktivitet i spesifikke nevronpopulasjoner hos levende 
mennesker. Endringer i aktivitet kan korreleres til spesifikk kognitiv adferd.  
5. Avansert datateknologi (engelsk: computer science) har bidratt til økt kunnskap om 
nettverksegenskaper og gir muligheter til å utvikle modeller for koblingsmønstrene i hjernen.  
 
Listen er ikke nødvendigvis uttømmende. En kan for eksempel også nevne elektrisk 
stimulering og registrering fra epilepsipasienter som viktige metoder. Noen av disse 
teknikkene vil bli beskrevet nærmere og illustrert med eksempler senere i oppgaven, da med 
særlig fokus på hvordan de kan gi kunnskap om fenomenet bevissthet.  
 
 
Bevissthet som filosofisk problem 
 
Bakgrunn 
 
René Descartes (1998) skilte i sin filosofi mellom åndelig og fysisk substans som radikalt 
forskjellige. Res cogitans var eksistens uten utstrekning hvis vesen var å tenke, mens res 
extensa hadde utstrekning, men tenkte ikke. Likevel mente Descartes at disse formene for 
substans kunne interagere.  
 
Moderne vitenskapelig tenkning har på flere måter vært uforenelig med cartesiansk dualisme. 
To grunnleggende prinsipper i naturvitenskapen er materialisme og reduksjonisme. Forskere 
har søkt å forklare alle naturlige fenomener som materielle prosesser styrt av universelle 
fysiske lover. Egenskaper på ett nivå har blitt forklart ved å vise til fysisk oppbygning på et 
lavere nivå. Slik har man for eksempel i fysiologien fått beskrivelser på stadig lavere nivåer, 
fra organer til vev, celler og molekyler. Den fysiske virkeligheten med sine universelle lover 
betraktes som et lukket system av årsaker og virkninger. I en slik tankegang er det ikke rom 
for en immateriell sjel som på mystisk vis setter igang nye kausale kjeder og får kroppen til å 
handle.  
 
De siste århundrers vitenskap har hatt enorm suksess i å forklare naturlige fenomener. Ideen 
om en cartesiansk sjel har nå liten tilslutning blant forskere og filosofer. Likevel representerer 
bevisstheten et problem i et materialistisk verdensbilde. Dette har vært illustrert gjennom noen 
tankeeksperimenter som etterhvert har fått status som klassikere i bevisthetsfilosofien. 
Thomas Nagel (1991) har tatt utgangspunkt i et forsøk på å forestille seg hvordan det er å 
være en flaggermus. Flaggermus manøvrerer som kjent ved hjelp av ekkolokasjon, en sans 
som fanger opp hvordan objekter i omgivelsene reflekterer dyrets høyfrekvente skrik. 
Flaggermusens hjerne tolker denne informasjonen forløpende, analogt til synsinntrykk hos 
mennesket. Nagel argumenterer for at ekkolokasjons-sansen må være sentral for den 
subjektive opplevelse av hvordan det er å være en flaggermus. Samtidig synes dette umulig 
for et menneske å forestille seg. Videre hevder han at et reduksjonistisk prosjekt som bare tar 
hensyn til fysiske kjensgjerninger, vil mislykkes i å forklare denne typen subjektive fakta om 
bevisstheten. Frank Jackson (1991) har stått for et annet kjent tankeeksperiment som søker å 
bevise at det finnes sannheter om verden utover de fysiske. Han tenker seg en person, Mary, 
som holdes innelåst i svart-hvitt-omgivelser, der hun lærer alle fakta om den fysiske verden. 
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Selv om hun vet alt om synssansens oppbygning og funksjon, lærer hun noe nytt når hun 
slippes ut i verden, nemlig hvordan det er å se noe rødt. Dette kalles gjerne 
kunnskapsargumentet mot fysikalisme. 
 
Den argumentasjonen vi møter hos Nagel og Jackson har bidratt til å sette bevisstheten i en 
særstilling som akademisk problem. Dette anerkjennes ikke bare av filosofer, men også i det 
nevrobiologiske miljø. Ledende forskere omtaler bevisstheten med stor ydmykhet: ”Vi vet 
ennå ikke hvordan spesifikke nevroners fyring fører til bevisst persepsjon, ikke engang i de 
enkleste tilfeller.”(Kandel 2000) ”Bevissthet virker like mystisk for forskere i det 21.århundre 
som da mennesker begynte å undres over sinnene sine for flere tusen år siden.”(Koch 2004)   
 
Bevissthetens kjennetegn 
 
Det er bred enighet om at fenomenet bevissthet representerer et krevende problem innen både 
filosofi og naturvitenskap. Imidlertid er det ikke noe allment akseptert syn på hvordan dette 
problemet skal formuleres eller hvilke veier en skal gå for å løse det. Noen har hevdet at det er 
mer fruktbart å betrakte bevissthetsfeltet som en samling av beslektede problemer, heller enn 
å velge seg kun en innfallsvinkel (Güzeldere 1999, Chalmers 1995).  
 
En meningsfull diskusjon om bevissthet forutsetter en felles forståelse av hva begrepet 
betegner. Dette har i seg selv vært gjenstand for debatt. Presise definisjoner av typen 
vann=H2O kommer gjerne som resultat av vitenskapelige fremskritt der nye teorier vinner 
aksept. Forskningen på bevissthet er ikke kommet så langt at en slik definisjon er realistisk 
(Searle 2002, Crick 1994). Derimot er det behov for en arbeidsdefinisjon eller felles forståelse 
som utgangspunkt for en vitenskapelig tilnærming. En hyppig sitert variant i så måte stammer 
fra Searle: ”Med ’bevissthet’ mener jeg ganske enkelt de subjektive tilstander av sansning 
eller opplevelse (engelsk: sentience or awareness) som begynner når man våkner om 
morgenen fra en drømmeløs søvn og fortsetter gjennom dagen, til man sovner om natten, eller 
faller i koma, dør eller på annen måte blir ’bevisstløs’.” 
 
Mange har forsøkt å gi innhold til begrepet ved å peke på bevissthetens karakteristika (James 
1999, Searle 2002). Det er visse aspekter ved bevisstheten som skiller den fra alle andre 
biologiske fenomener. Hvilke som trekkes frem, varierer noe mellom forfattere, men enkelte 
er klassikere:  
 
Subjektivitet: Bevisste tilstander eksisterer bare som opplevd av et individ, menneske eller 
dyr. Disse tilstandene er personlige og kan ikke observeres direkte av andre. William James 
hevdet at det mest fundamentale faktum om en tanke er at den har en eier.  
 
Sammenheng: Innholdet i bevisstheten på et gitt tidspunkt fremstår som en integrert helhet. 
Vår opplevelse av verden i øyeblikket preges av elementer fra ulike sansemodaliteter, samt 
tanker og følelser. Selv om innholdet i bevisstheten kommer fra mange ulike kilder, er 
inntykket helhetlig, snarere enn fragmentert. Spørsmålet om hvordan dette går til, har blitt kalt 
bindingsproblemet.  
 
Oppmerksomhet: Noen deler av bevisstheten fremtrer til enhver tid med større klarhet og 
nærhet enn andre. Man kan fra et øyeblikk til det neste velge å konsentrere oppmerksomheten 
om for eksempel trykket fra gulvet mot føttene, blomstene i vinduskarmen eller den fjerne 
trafikkstøyen. James sa det slik at ”å sanse, tenke, føle er å velge et fokus.” 
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Intensjonalitet: Dette begrepet betegner den egenskapen ved bevisste tilstander som gjør at de 
retter seg mot objekter eller forhold i verden. Når jeg for eksempel tenker på Jotunheimen, har 
min tanke et refererende innhold. Når vi tror, håper, planlegger, frykter, begjærer, tenker eller 
sanser noe, er det et uttrykk for intensjonalitet. Det er en rekke filosofiske problemer knyttet 
til fenomenet intensjonalitet, men disse vil ikke bli diskutert i oppgaven.  
 
Kvalitative aspekter: Bevisste tilstander kommer til oss med distinkte kvaliteter. Å dyppe 
foten i kaldt vann, høre et musikkstykke eller spise et eple kjennes helt forskjellig. Filosofer 
bruker ofte eksempler med farger: Det oppleves på én måte å se noe rødt, og på en helt annen 
måte å se noe blått. Kvalitative aspekter ved bevisstheten har også blitt kalt qualia, og dette 
begrepet vil være sentralt i oppgaven.  
 
En slik liste over kjennetegn ved bevisstheten kan som nevnt settes opp på flere måter. Disse 
trekkene henger sammen med hverandre, og grensene mellom dem er ikke alltid klare.  
Kanskje dreier det seg i noen grad om det samme fenomenet sett fra forskjellige sider. Derfor 
vil antallet punkter i slike lister variere noe.  
 
To måter å betrakte bevisstheten 
 
Bevisste fenomener er altså i sitt vesen subjektive. Alle har full tilgang til sine egne tanker og 
sanseopplevelser, ingen har tilgang til andres. Dette har blitt kalt epistemisk asymmetri. 
Grunnlaget for kunnskap om for eksempel en bestemt smerte, er fundamentalt avhengig av 
om det er ens egen smerte eller andres. Det er et etablert ideal i empirisk vitenskap at 
forskningen skal være objektiv. Utfallet av et eksperiment skal kunne sees av alle. Det synes 
som om visse aspekter ved bevisstheten ikke er tilgjengelige for slik objektiv observasjon.  
 
Med utgangspunkt i denne epistemiske asymmetrien kan man skille mellom to ulike 
perspektiver for å betrakte bevisstheten. Denne distinksjonen er sentral i litteraturen om 
bevissthetsfilosofi, og går igjen i mange varianter. Güven Güzeldere (1999) illustrerer de to 
perspektivene gjennom et eksempel med vinsmaking. Denne hendelsen kan på den ene side 
beskrives utifra hvordan den oppleves for personen som smaker. Han vil kanskje bruke ord 
som ”fruktig” eller ”med et hint av tobakk” for å formidle et inntrykk av smaksopplevelsen. 
Vi som hører på, kan kanskje forestille oss til en viss grad hva vinsmakeren sanser, men det er 
han som har fasiten. Dette er førstepersons-perspektivet. Alternativt kan man forsøke å 
beskrive vinsmakingen i objektive termer. Man må da gjøre rede for hvordan smaksløker og 
luktceller stimuleres av bestemte stoffer i vinen, hvordan impulsene følger de aktuelle 
sensoriske nervebaner til hjernen og informasjonen bearbeides i gitte hjerneavsnitt. I teorien 
kunne man også finne ut hvordan forskjellige fyringsmønstre som er formet av tidligere 
læring, virker inn og fører til at språksenteret aktiveres og vinsmakeren uttaler ordet ”fruktig”. 
I denne situasjonen er det ingen forskjell på hvem som betrakter. Registreringer av 
nervecellers aktivitet kan i prinsippet gjøres av alle. Denne synsvinkelen kan derfor kalles 
tredjepersons-perspektivet.  
 
Forskjellen på disse to perspektivene har blitt uttrykt på mange måter av ulike forfattere. 
Førstepersons-perspektivet karakteriserer bevisstheten utifra hvordan den føles, mens 
tredjepersons-perspektivet tar hensyn til hva bevisstheten gjør. Derfor har bevissthetens to 
ansikter også blitt gitt merkelappene fenomenologisk og kausal. Det fenomenologiske handler 
om hvordan noe umiddelbart fremtrer for oss. En kausal beskrivelse vil legge vekt på den 
fysiske sammenhengen mellom årsaker og virkninger. Filosofen Ned Block (1999) har tatt til 
orde for at disse to perspektivene er så forskjellige at det burde gjenspeiles entydig i 
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ordbruken vår. Derfor ønsker han å dele begrepet ”bevissthet” i to: Det ordet som refererer til 
subjektiv, kvalitativ sanseopplevelse, kaller han P-consciousness (P for phenomenal). Det 
objektive motstykket er A-consciousness (A for access), som han definerer som tilstander som 
direkte gir opphav til tenkning, handling eller tale. Block mener at forvirring omkring disse 
begrepene har ført til mange misforståelser i debatten om bevissthet.  
 
Uttrykket qualia er nok en betegnelse på bevissthetens egenskaper slik den oppleves i 
førstepersons-perspektivet. Ordet er avledet av ”qualitative” og henspiller på 
sansekvalitetenes unike karakter, som det rødes rødhet og det smertefulle ved smerte. Ordet er 
mye brukt i filosofisk litteratur, selv om ikke alle er like begeistret for det (Searle 2002). 
Mange synes Nagel er den som best har funnet ord for å uttrykke essensen av bevissthetens 
kvalitative, subjektive side. I hans berømte artikkel er som nevnt nøkkelformuleringen 
hvordan det er å være en flaggermus. Derfor brukes også sammentrekningen whatitisliketobe 
mer eller mindre synonymt med qualia, fenomenologisk bevissthet eller førstepersons-
perspektivet.  
 
Nøkkelspørsmål i bevissthetsproblematikken 
 
Vi har vært inne på at en vitenskapelig studie av bevissthet møter ulike utfordringer avhengig 
av hvilken innfallsvinkel en velger. I dette feltet finner vi derfor en gruppe av beslektede 
problemer. Flere forfattere har valgt å la forskjellige spørreord være utgangspunket for en 
oversiktlig oppdeling av problemet (Güzeldere 1999, Weiskrantz 1997). Dette kan kalles de 
fem hv-spørsmål: 
 
1. Hva er bevissthetens medium? Kan den oppstå i en hvilken som helst materiell substans, 
eller er det spesielle forhold ved hjernevev som gjør at den bare kan oppstå her? Hvilke krav 
stilles til en struktur for at den skal inneha egenskapen bevissthet? 
 
2. Hvor befinner bevisstheten seg? Er det spesifikke strukturer i hjernen som kan sies å være 
bevissthetens sete? Har bevisstheten et klart avgrenset nevrobiologisk korrelat? 
 
3. Hvem har bevissthet? Det er idag relativt bred enighet om at våre nærmeste slektinger blant 
dyrene har en form for bevisst persepsjon som kan sammenlignes med vår. Hvor i den 
fylogenetiske rekken går grensen? Hvor i utviklingen fra embryo til barn oppstår bevisstheten 
hos mennesket? 
 
4. Hvorfor eksisterer bevisstheten? Det er naturlig å tenke seg at det på et tidlig stadium i 
livets utvikling ikke fantes bevissthet. Hvordan har evolusjonen gjennom naturlig seleksjon 
frembrakt denne ekstraordinære egenskapen? Hvilken rolle spiller bevisstheten i individets liv 
og adferd? Hvilken funksjon tjener den, som fremmer overlevelse? 
 
5. Hvordan oppstår bevisstheten? Hva er det som gjør at noen substanser, strukturer eller 
mekanismer gir opphav til subjektive, kvalitative opplevelser? Hvilke prinsipper gjør dette 
mulig? 
 
Det siste spørsmålet fremstår som mer komplisert enn de andre. Man kan tenke seg at de fire 
første spørsmålene ble besvart, uten at det dermed forklarte det femte også. Formuleringen 
”hvordan...” er også den som i størst grad krever at førstepersons-perspektivet tas hensyn til. 
Her dreier det seg om hvilke mekanismer som knytter fenomenologisk bevissthet til kausal.  
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David Chalmers (1995) har presisert det unike ved det femte spørsmålet ved å skille mellom 
de enkle og det vanskelige problemet om bevissthet (engelsk: easy vs. hard problem). De 
enkle problemene er de som er egnet til den type forklaring dagens kognitive vitenskap typisk 
kan oppnå. Dette er spørsmål om funksjon, der man kan gi adekvate svar ved å spesifisere den 
bakenforliggende mekanismen som utfører en slik funksjon. Chalmers bruker fenomenet liv 
som eksempel. For å forklare liv trenger man å forklare hvordan et system kan reprodusere 
seg, tilpasse seg omgivelsene, metabolisere og så videre. Når disse mekanismene er kartlagt, 
har man forklart liv. Med det vanskelige problemet om bevissthet er det annerledes. Dette er 
ikke et spørsmål om funksjon, men om subjektiv opplevelse. Man kan ikke tenke seg at å 
avdekke mekanismen bak en kognitiv funksjon automatisk vil være nok til å forklare 
opplevelse. Vitenskapens vanlige prinsipper for forklaring når ikke frem, hevder Chalmers. 
Det er dette som gjør det vanskelige problemet vanskelig, og får andre uhyre kompliserte 
utfordringer til å fremstå som lette i forhold.  
 
En argumentasjon beslektet med Chalmers’ finner vi hos Joseph Levine (1999). Han 
sammenligner en vitenskapelig forklaring av vannets egenskaper med en av qualia, og finner 
en fundamental forskjell. Når en har forklart vannets makroegenskaper ved å vise til 
molekylstruktur, går det ikke an å forestille seg H2O uten at det oppfører seg som vann. 
Forklaringen er fullstendig. Med qualia er det annerledes. Man kan tenke seg at de 
underliggende strukturer forklares fullt ut. Likevel vil man kunne forestille seg disse uten 
qualia. Subjektiv opplevelse vil ikke kunne forklares fullstendig ved den tilnærming som er 
vanlig i naturvitenskapen. Levine kaller dette et forklaringsgap (engelsk: explanatory gap) 
mellom det objektive og det subjektive.  
 
Teorier og posisjoner 
 
Vi har sett at det er mange interessante spørsmål knyttet til fenomenet bevissthet, hvor ett er 
spesielt vanskelig. Det vanskelige problemet dreier seg om hvordan materie kan gi opphav til 
subjektive, kvalitative opplevelser. Det er argumenter som taler for at dette ikke er noe 
ordinært vitenskapelig problem, men tvert om står i en særstilling. Hvilke holdninger har 
forskere og tenkere til denne utfordringen? Hva er årsaken til problemet, og hvordan ser de 
for seg mulige løsninger? Dette er et felt hvor uenigheten er stor og spekulasjonene mange. 
De ulike oppfatningene plasserer seg i noen hovedgrupper, hvor enkelte forfattere fremstår 
som typiske eksponenter for sin posisjon.  
 
Det er avgjørende forskjellig om man tror bevissthetsproblemet har sin rot i ontologi eller 
epistemologi. Ontologi dreier seg om hva som eksisterer, hvilke grunnleggende kategorier vår 
verden består av. Epistemologi handler om våre metoder og muligheter til å skaffe oss 
kunnskap. Å knytte problemet til ontologi vil derfor si at man tror det eksisterer noe i verden 
som ikke er materielt. Dette kalles dualisme, fordi en opererer med to elementære former for 
eksistens. Denne ideen har blitt presentert tidligere i forbindelse med Descartes. Vi har også 
vært inne på hvordan denne teorien passet dårlig inn i et moderne, vitenskapelig verdensbilde 
preget av materialisme og reduksjonisme. Det er det ikke mange som har forsvart et dualistisk 
standpunkt i nyere tid, men det finnes unntak. Hjerneforsker og nobelprisvinner sir John 
Eccles (1991) hevdet at bevisstheten vil forbli en uløst gåte, hvis den betraktes utelukkende 
som en naturlig prosess i en materialistisk verden. Eccles bruker Karl Poppers begreper 
Verden 1 og Verden 2 som utgangspunkt for sin dualistiske teori. Verden 1 er den fysiske 
verden av masse og energi, Verden 2 er subjektive opplevelser og bevisste tilstander. 
Interaksjonen mellom disse foregår ifølge Eccles i bestemte nerveterminaler, der vesikler med 
transmittersubstans ligger nær cellemembranen, tilgjengelige for exocytose. Når en 
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nerveimpuls når terminalen, vil noen vesikler tømmes ut i synapsen, men ikke alle. Eccles 
postulerte en mental enhet, psychon, som ved fri vilje påvirker sannsynligheten for at 
exocytose skjer. Dette kaller han microsite-hypotesen. Hvordan en slik påvirkning kan finne 
sted uten at fysikkens lover brytes, forklares ved analogi til kvantemekanikk, der man 
opererer med probabilistiske felt uten energi eller masse. Eccles har en naturvitenskapelig 
innfallsvinkel til bevissthetsproblemet, men konkluderer likevel med at han ”er nødt til å 
tilskrive det unike ved selvet eller sjelen til en guddommelig (engelsk: supernatural) 
skapelse.”  
 
Eccles går altså så langt som å gi det mentale uavhengig eksistens og kausal makt i sin teori. 
Hvis posisjonene i debatten om bevissthet betraktes som et spekter, representerer denne 
dualistiske interaksjonismen et ytterpunkt. I motsatt ende av spekteret finner vi de som er 
skeptiske til hele forestillingen om bevissthet som et unikt problem. En slik posisjon vil 
benekte mye av det som har blitt tatt opp tidligere i dette kapittelet, om for eksempel 
bevissthetens egenskaper, epistemologisk asymmetri og forklaringsgapet, og hevde at dette er 
feilslutninger som bygger på fordommer og inngrodde forestillinger. Det er slike tilvendte 
tenkemønstre som får oss til å tro at bevisstheten står i en særstilling som fenomen, mens dette 
egentlig ikke er tilfelle. Patricia S. Churchland (1989) mener at vitenskapen må bygge på en 
empirisme der ingen oppfatninger ansees som sanne a priori. Ingen sannheter er i prinsippet 
immune mot revisjon. En teori må bygges opp slik at den kan forklare de empiriske data best 
mulig. Denne tankegangen stammer fra Quine (1953). Videre hevder hun at ideen om qualia 
ofte feilaktig tillegges en særstilling som noe udiskutabelt, som om deres eksistens var sann a 
priori. I hennes øyne tilhører slike tanker om bevissthet en folkepsykologi. Slike 
commonsense-baserte teorier har tidligere i historien blitt erstattet av vitenskapelig baserte 
teorier med langt større forklaringskraft. Derfor er for eksempel ikke lenger ”demon” et ord 
man tyr til for å forklare psykisk sykdom. Dette ser Churchland for seg også vil skje med 
bevissthet. Nevrovitenskapen vil vinne over folkepsykologien på den empiriske slagmarken 
og gamle begreper forkastes. Denne posisjonen har blitt kalt eliminativ materialisme, fordi 
den hevder at mange av de forestillingene som preger tenkningen i dag, må avskaffes snarere 
enn forklares. 
 
En annen som er opptatt av hvordan avdankede teorier fortsatt preger måten vi tenker, er 
Daniel Dennett (1993). Han mener at mye av det som er skrevet om bevissthet, blir galt fordi 
det forutsetter det han kaller et cartesiansk teater. Dette teateret skulle være et sted eller en 
prosess i hjernen der bevisstheten settes sammen og vises frem i sin endelige versjon. Dette 
finnes ikke, hevder Dennett. Han kaller sitt alternativ for teorien om multiple utkast. Hele 
tiden foregår informasjonsbehandling parallelt i spesialiserte nettverk og kretser i hjernen. 
Slik skapes utkast som kan danne grunnlag for adferd, men det presenteres ikke for noen 
overordnet instans, noen eksklusiv bevissthet hvor det enten ”kommer med” eller ikke. Det 
følger av dette at bevisstheten slett ikke er sammenhengende, men oppstykket. Dennett mener 
at hans måte å betrakte bevisstheten på gir nye muligheter til å håndtere de filosofiske 
problemene i feltet. Felles for Churchland og Dennett er at de avviser argumentasjonen til 
Nagel og Jackson, som ble presentert tidlig i kapittelet. Disse tankeeksperimentene spiller på 
sterke intuisjoner og virker derfor overbevisende, men beviser egentlig ingenting. For 
eksempel hevder Dennett at Mary ikke ville lære noe nytt når hun så rødt. Dette er bare noe vi 
tror fordi vi ikke evner å forestille oss hvordan det er å vite alt om den fysiske verden.  
 
Vi har nå sett på to svært forskjellige holdninger til bevissthetsproblemet. Som nevnt 
representerer dualistisk interaksjonisme og eliminativ materialisme ekstreme standpunkter i 
dette landskapet. De fleste deltagere i diskusjonen om bevissthet plasserer seg et sted midt i 
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mellom. De åpner ikke for å gi ontologisk status til mental substans, slik dualistene gjør. 
Likevel anerkjenner de sider ved bevisstheten som plasserer den i en epistemisk særstilling, 
ihvertfall slik det ser ut idag. Hvis man skal sette et navn på denne posisjonen, kan man 
kanskje bruke den litt vage betegnelsen naturalisme. Forestillingene om en fremtidig 
vitenskap om bevissthet varierer innenfor denne gruppen. Colin McGinn (1999) tror ikke 
mennesket noen gang vil klare å forstå hvordan hjernen genererer subjektiv bevissthet. Han 
argumenterer for sitt syn ved å introdusere begrepet kognitiv lukning. En type intellekt er 
kognitivt lukket for en teori hvis dennes evne til å danne konsepter ikke kan være tilstrekkelig 
for en forståelse av teorien. Det som er lukket for en rottes intellekt, kan være åpent for en 
apes, og det som er lukket for en ape, kan være åpent for oss mennesker. McGinn ser ingen 
grunn til at hele virkeligheten skulle være forståelig for det menneskelige intellekt. Det 
vanskelige problemet om bevissthet er rett og slett umulig for oss å forstå, akkurat som en 
sjimpanse ikke kan forstå kvantefysikk. Selv om den er uforståelig for oss, er det ikke noe 
mystisk ved bevisstheten, ifølge McGinn. Han er overbevist om at dette er et helt naturlig 
fenomen. Som analogi nevner han elektromagnetisk stråling: Selv om bare noen frekvenser av 
denne strålingen er synlig for oss, er de andre frekvensene like virkelige og naturlige. Det er 
derfor ikke noe metafysisk problem. McGinns posisjon kan kalles pessimistisk for 
naturvitenskapen og optimistisk for filosofien.  
 
Ikke alle ønsker å oppgi håpet om et vitenskapelig gjennombrudd på bevissthetsfronten slik 
som McGinn. Både blant forskere og filosofer finnes det dem som mener at vi nærmer oss et 
punkt der bevissthetsproblemet kan behandles som andre biologiske tema, på tross av dets 
subjektive og fenomenologiske sider. De understreker behovet for å demystifisere 
bevissthetsbegrepet, utvikle nye metoder og bryte ned barrierer mellom fagtradisjoner. Searle 
(2002) hevder for eksempel at tradisjonelle kategorier som dualisme og materialisme bør 
forlates, fordi ingen av dem er egnet for en fruktbar tenkning omkring problemet. 
Bevisstheten bør betraktes som et biologisk fenomen. Nevrobiologiske prosesser forårsaker 
bevisste tilstander, slik at disse tilstandene er høyere nivås egenskaper (engelsk: higher-level 
features) ved hjernen. Med dette som utgangspunkt er Searle optimistisk på vegne av en 
vitenskap som avdekker korrelasjoner mellom bevissthet og nevrobiologi og etablerer lover 
for de kausale sammenhenger. Denne vil med tiden kanskje kunne løse bevissthetsproblemet. 
Searle kaller sin tilnærming for biologisk naturalisme. Denne troen på en integrert vitenskap 
som frigjør bevisstheten fra mystikk, samtidig som den anerkjenner dens subjektive sider, 
deles av flere. Owen Flanagan (1992) tar til orde for en studie av bevissthet som tar likeverdig 
hensyn til fenomenologi, psykologi og nevrovitenskap. Dette kaller han den naturlige metode.  
 
Vi har sett at McGinn mener en løsning på bevissthetens vanskelige problem er umulig, mens 
filosofer som Searle og Flanagan tror en integrert vitenskap som forstår bevisstheten som en 
naturlig prosess, vil løse knuten med tiden. Til forskjell fra begge disse standpunktene, er det 
også de som hevder at vitenskapen ikke vil kunne løse problemet innenfor dagens paradigme. 
Chalmers skiller som nevnt mellom ”de lette” og ”det vanskelige problemet.” Det som gjør de 
lette problemene lette, er at de kan tenkes løst med dagens vitenskapelige verktøy. Hvis man 
skal løse det vanskelige problemet må man tenke fundamentalt annerledes. Ifølge Chalmers 
(1995) trenger vi en ekstra ingrediens. Han gir også en skisse av hva denne ingrediensen kan 
være. Han foreslår en ikke-reduktiv vitenskap der subjektive opplevelser inngår som en del av 
virkelighetens grunnleggende møblement. Ofte har man i fysikkens historie måttet ta inn nye 
fundamentale byggesteiner for å få en forklaringsdyktig teori. Chalmers peker på informasjon 
som en mulig nøkkel, og ser for seg en mulig dobbel-aspekt-teori om informasjon, der noen 
typer informasjon fundamentalt sett skulle ha både en fysisk og en fenomenologisk side. Dette 
kan man kalle en naturalistisk dualisme. Man kan diskutere i hvilken grad en slik dualisme 
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har noe til felles med den vi møter hos Descartes eller Eccles. Hos de to sistnevnte gis det 
mentale i langt større grad eksistens uavhengig av det fysiske, og det foregår en interaksjon. 
Chalmers poengterer at hans teori ikke ville bryte med prinsippet om fysikken som et lukket 
system, men kun utvide fysikken med et supplement. Derfor har jeg funnet det mer naturlig å 
presentere hans syn sammen med naturalistene. Chalmers er ikke alene om å forsøke å løse 
bevissthetsproblemet ved å introdusere en ekstra ingrediens. Flere har for eksempel presentert 
teorier om bevissthet basert på avansert kvantefysikk. Mest kjent blant disse er trolig Roger 
Penrose og Stuart Hammeroff (1996). Det ser imidlertid ikke ut til at slike teorier har blitt 
vurdert og kommentert i særlig grad av deltagere i bevissthetsdebatten fra andre 
fagtradisjoner. (Se for eksempel Weiskrantz 1997) 
 
Bevissthetsproblematikken i bredere filosofisk perspektiv 
 
Jeg har forsøkt å gi en konsis oversikt over kjernen i bevissthetsproblematikken og 
hovedgruppene av filosofiske posisjoner i dette feltet. Det er imidlertid en rekke temaer innen 
bevissthetsfilosofien jeg ikke har tatt med i denne sammenfatningen. Jeg har konsentrert meg 
om de problemene og argumentene som i sterkest grad forholder seg til naturvitenskapen og 
er i dialog med denne. Det betyr at språkfilosofi og meningsteori ikke er berørt, heller ikke 
spesielle spørsmål knyttet til intensjonalitet og personlig identitet. Det finnes også mange 
”ismer” som jeg ikke har tatt opp, som for eksempel emergentisme, epifenomenalisme, 
maskin-funksjonalisme og anomal monisme. Dette skyldes at jeg har ønsket å legge vekt på 
skillelinjer som er sentrale med tanke på oppgavens problemstilling. Det har heller ikke vært 
rom for å gå nærmere inn på styrker og svakheter ved de enkelte filosofiske argumentene i en 
oversikt som denne.  
 
De fleste personene som er nevnt i dette kapittelet, er filosofer. Tenkningen om bevissthet er 
etterhvert blitt en veldefinert underdisiplin innen filosofi, og det finnes mange spesialiserte 
”bevissthetsfilosofer.” Likevel er spørsmålet om bevisstheten og sammenhengen mellom det 
fysiske og det mentale på ingen måte noe isolert problem. I et bredere perspektiv ser man at 
bevissthetsspørsmålet er tett knyttet til en rekke andre klassiske temaer. Tenkning om 
forholdet mellom det mentale og det fysiske stiller grunnleggende spørsmål om kausalitet. 
Hva vil det si at noe er årsak og virkning? Dette henger videre sammen med spørsmålet om 
mennesket har en fri vilje. Herfra ser vi konsekvenser for etikken gjennom ideen om moralsk 
ansvar. Vi har allerede vært inne på epistemologi. Hva vil det si å ha kunnskap, og hvordan 
fremskaffes den? Bevissthetsproblematikken er meget interessant i lys av vitenskapsfilosofi. 
Sist men ikke minst må spørsmålet om bevissthet sees i sammenheng med annen 
grunnleggende metafysikk. Det er ofte sagt at filosofien tar over der vitenskapen slutter. 
Mange av de spørsmål som tidligere lå innenfor filosofiens domene, har vitenskapen 
etterhvert gjort håndterbare og overtatt. Hvor går dette skillet idag? I neste del vil jeg se 
nærmere på noen empiriske tilnærmingsmåter til bevissthetsproblemet.  
 
 
Naturvitenskapelig tilnærming til bevissthet 
 
Bakgrunn 
 
Begrepet kognitiv nevrovitenskap ble introdusert mot slutten i kapittelet om historikk. Dette er 
et forskningsfelt som integrerer teori og metode fra flere fagtradisjoner i studien av kognitive 
funksjoner hos mennesket. Kognitiv nevrovitenskap vektlegger nevrale mekanismer og dreier 
seg om temaer som sensoriske og motoriske systemer, læring, hukommelse, oppmerksomhet, 
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språk, emosjoner og sosial adferd. Her hører også bevissthet naturlig med. Det ble trukket 
frem fem sentrale tilnærmingsmåter til studiet av kognitiv funksjon, som gir denne 
vitenskapen et sett av metoder og verktøy. Disse metodene er også utgangspunktet for 
forskningen på bevissthet. I forrige kapittel ble det imidlertid pekt på endel spesielle 
filosofiske og epistemiske utfordringer, som gjør bevissthet til et forskningsområde som 
skiller seg noe fra de andre. En vitenskapelig teori må velge en måte å forholde seg til disse 
problemene. I dette kapittelet vil jeg presentere noen prinsipper for naturvitenskapelig 
tilnærming til bevissthet og vise til noen sentrale eksempler.  
 
Bevissthetens nevrobiologiske korrelat 
 
Det sentrale anliggende i forskningen på bevissthet er jakten på dens nevrobiologiske korrelat 
(engelsk: neural correlate of consciousness, ofte forkortet NCC).  Med dette menes de 
strukturer og prosesser i hjernen som er nødvendige og tilstrekkelige for bevissthet. Her er det 
nødvendig å minne om distinksjonen mellom bevissthetens innhold og grad av bevissthet. I 
klinisk medisin tenker man ofte på sistnevnte når man snakker om bevissthet. 
Hjernestammens ascenderende aktiveringssystem knyttet til retikulærsubstansen er kjent å ha 
avgjørende betydning for bevissthetsgraden, fra anspent oppmerksomhet til døsighet og søvn. 
Dette systemet er ikke det vi her mener med bevissthetens nevrobiologiske korrelat. Riktignok 
er retikulærsubstansens virkning på hjernebarken en forutsetning for bevissthet, men det er de 
strukturer og prosesser som bestemmer innholdet, vi her er interessert i. Retikulærsubstansens 
betydning for bevissthet har således blitt sammenlignet med strømkildens rolle ved bruken av 
et fjernsynsapparat.  
 
Det er allment akseptert at mange prosesser i sentralnervesystemet foregår uten at vi er klar 
over det. Et enkelt eksempel kan være refleksaktivitet i ryggmargen hos en pasient med 
tverrsnittslesjon. Et sensorisk stimulus behandles og fører til en motorisk respons, uten at 
individet har noen bevisst opplevelse av det som skjer. Sannsynligvis foregår mye av 
aktiviteten i storehjernen også ikke-bevisst i analogi til dette (gjerne kalt ”zombie modus” 
(Crick, Koch 2004)). Hva er det da som er det avgjørende trekk ved de prosesser som 
innebærer bevisst opplevelse (engelsk: conscious experience, awareness)? Hvilke strukturer i 
hjernen deltar i slike prosesser? Er spesielle typer nevroner involvert? Er spesielle 
fyringsmønstre avgjørende? Jakten på bevissthetens nevrobiologiske korrelat innebærer å 
søke svar på disse spørsmålene. I praksis antas det gjerne at det er en felles mekanisme bak 
alle typer bevisst opplevelse, slik at kunnskap om for eksempel bevisst visuell persepsjon vil 
kunne gi en nøkkel til forståelsen av bevisste fenomener generelt (Crick 1994).  
 
Ordet ”korrelat” sikter til at det er noe som samvarierer. I dette tilfellet er det snakk om 
prosesser i nervesystemet og subjektiv bevissthet. Dette svarer til de to perspektivene som ble 
presentert i forrige kapittel: Førstepersons- og tredjepersons.perspektivet. Her foreligger det 
som nevnt en epistemisk asymmetri; bevisste tilstanders subjektive, fenomenologiske side er 
bare tilgjengelig for tilstandens eier. Dette innebærer en betydelig begrensning for studiet av 
korrelatet. Problemet løses vanligst i praksis med å basere seg på en rapport fra 
forsøksindividet, verbal eller på annen måte. Man må da være påpasselig med å unngå 
fallgruber der resultatene blir styrt av dette uønskede mellomleddet. Flere argumenterer for at 
rapport fra forsøksindivider som kilde til data er akseptabelt, i mangel av noe bedre. Gerald 
Edelman (1989) påpeker at det uansett er en viss relativitet i mening i all språklig 
kommunikasjon. De feilkilder en får ved å bygge på rapport, er ikke vesensforskjellige fra 
dette. Lawrence Weiskrantz (1997) går så langt som å antyde at ”fenomenologisk opplevelse 
er muligheten for å gi en rapport.” 
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Metoder og teknikk 
 
Hvordan kan man gjennomføre empiriske studier som avslører noe om hvordan bevissthet og 
nevrale prosesser henger sammen? Nevroanatomi spiller en avgjørende rolle som premiss for 
hypotesedannelse og design av eksperimenter. Det er mye man ikke vet for eksempel om 
koplingsmønstrene i hjernen, særlig hos mennesker (Crick 1994). Jeg skal ikke gå nærmere 
inn på metoder knyttet til anatomi. En forsker som vil teste hypoteser knyttet til bevissthetens 
nevrobiologiske korrelat, må ha en situasjon der han får informasjon om forsøksindividets 
hjernetilstand og subjektive bevissthetstilstand samtidig. Dette kan oppnås på en rekke måter.  
 
Forskningsobjektene kan være mennesker eller dyr. Det er bred enighet om at høyerestående 
primater sannsynligvis har bevisste sanseopplevelser som kan sammenlignes med våre. 
Studier av enkelte apearter vil derfor ha overføringsverdi også til oss mennesker. Forskning 
på dyr har åpenbare fordeler, først og fremst at de etiske begrensningene er mindre. Det betyr 
at man kan gjøre eksperimenter som innebærer risikable invasive undersøkelser og destruktiv 
intrakraniell kirurgi. Slik får man langt mer nøyaktig informasjon om hva som foregår inne i 
hjernen, enn det man vanligvis kan få hos mennesker. Ulempen ved forsøk på dyr er at deres 
mulighet til å gi rapport om sine egne sanseopplevelser er svært begrenset. Aper 
kommuniserer ikke med språk, men det er mulig å trene dem til å gi en enkel rapport om 
subjektive opplevelser ved å trykke på knapper. Dette er imidlertid tidkrevende og kostbart. 
Videre kan man i noen grad gjøre antagelser om apens bevissthet basert på observerbar 
adferd. Konklusjonen blir at forsøk på dyr gir mye informasjon i tredjepersonsperspektivet, 
men lite i førstepersonsperspektivet.  
 
Mennesker kan gi levende verbale beskrivelser av hva de til ethvert tidspunkt opplever. Hvis 
man ber dem om å trykke på en knapp når de ser en rød prikk, forstår de straks instruksen. 
Man får derfor lett informasjon om den subjektive bevissthetstilstanden, mens registreringen 
av hva som foregår i nervesystemet, er mer komplisert. Eksperimenter som krever åpen 
tilgang til levende menneskers hjerne, er med få unntak umulige av etiske grunner. 
Overvåkningen av hjerneaktivitet begrenser seg derfor hovedsaklig til ikke-invasive 
billedteknikker og ytre registreringer av elektrisk aktivitet. En annen viktig kilde til 
interessante data er pasienter med spesifikke lesjoner i hjernen. Lesjonens utbredelse kan sees 
i sammenheng med pasientens funksjon og rapporterte subjektive opplevelser. Eksempler på 
dette vil bli tatt opp i et senere avsnitt. I grove trekk ser vi at innen empirisk forskning på 
bevissthet er dyreforsøk best egnet til å vise det ene perspektivet, mens forsøk på mennesker 
er best egnet til det andre. Man har derfor understreket behovet for å arbeide med begge typer 
eksperimenter parallelt. Resultater fra dyreforsøk vil generere hypoteser som senere kan søkes 
bekreftet i studier av mennesker og omvendt.  
 
Den eldste og enkleste formen for eksperimenter på dyrehjerner er å produsere en lesjon, for 
så å observere hvordan dyrets adferd påvirkes. Andre viktige invasive metoder tar i bruk 
intracerebrale elektroder. Med slike elektroder kan man nå registrere aktiviteten til en enkelt 
celle, en liten gruppe nevroner eller potensialet i et såkalt lokalt felt. Forsøksdyrene er gjerne 
enten våkne eller under lett anestesi. I enkelttilfeller har det vært mulig å gjøre lignende 
registreringer hos mennesker, hos epilepsipasienter som har blitt behandlet kirurgisk. 
Intracerebrale elektroder kan også brukes til å stimulere nerveceller, eller produsere lesjoner. 
 
Av de ikke-invasive teknikkene er funksjonelle radiologiske metoder som fMRI (functional 
magnetic resonance imaging) og PET (positron emission tomography) særlig mye brukt. Som 
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et grunnprinsipp utnytter disse at blodstrømmen til hjernens ulike avsnitt er avhengig av lokal 
aktivitet. Funksjonell MRI kan utnytte variasjoner i det magnetiske feltet knyttet til 
deoxyhemoglobin, det såkalte BOLD-signalet (blood-oxygen-level-dependent). Ved PET 
injiseres en ufarlig radioaktiv isotop. Registreringen av blodstrøm gir et indirekte mål på 
hjerneaktivitet i spesifikke områder. Studier tyder på at radiologiske metoder og registrering 
med intracerebrale metoder gir samsvarende funn (Logothetis 2004, Rees, Kreiman, Koch 
2002). Dette taler for at for eksempel fMRI kan være et pålitelig verktøy for å kartlegge 
hjerneaktivitet hos mennesker. En annen ikke-invasiv teknikk er EEG 
(electroencephalography). Tradisjonelt EEG sier mest om den generelle graden av aktivitet og 
er ellers uspesifikk. Man kan imidlertid gjøre registreringen rett etter et gitt stimulus og 
repetere dette mange ganger. Hvis man summerer resultatene, skilles signalet fra 
bakgrunnsstøyen, og man får frem et såkalt ERP (event-related potential). I ”familie” med 
EEG har vi også MEG (magnetoencephalography), som registrerer små magnetiske felt 
produsert av hjernens aktivitet. Felles for EEG/ERP og MEG er at de diskriminerer dårlig i 
rom, men godt i tid, sammenlignet med radiologiske metoder. I senere år har det blitt utviklet 
en ikke-invasiv teknikk som kan interferere med aktiviteten i spesifikke hjerneavsnitt. TMS 
(transcranial magnetic stimulation) benytter Faradays induksjonsprinsipp til å produsere et 
magnetfelt, som igjen induserer et elektrisk felt inne i hjernen (Walsh, Cowey 2000). Slik kan 
man både forstyrre normal hjerneaktivitet og produsere illusorisk persepsjon. Man kan 
påvirke relativt små områder over korte tidsrom, og metoden kan kombineres med fMRI.  
 
Hvilken informasjon en teknikk kan gi oss om hjerneaktivitet, er avhengig av hvorvidt den er 
invasiv, oppløsning i tid og rom, samt om den er aktivt interfererende eller passivt 
registrerende. Samtidig trenger vi en form for rapport fra forsøksindividet om den subjektive 
tilstanden. Jeg vil nå ta for meg noen konkrete eksempler på hvordan slike forsøk har gitt 
kunnskap om bevissthetens nevrobiologiske korrelat.  
 
Eksempler fra visuell persepsjon 
 
Synssansen er det sensoriske system som er best kartlagt hos mennesket. Eksperimenter med 
visuell persepsjon har lange tradisjoner. Behandlingen av synsinntrykk i hjernen foregår 
relativt likt hos mennesker og høyere primater. Dette er forhold som gjør synssansen særlig 
egnet for studier av bevissthetens nevrobiologiske korrelat. Mange ser på en kartlegging av 
mekanismene bak subjektiv visuell persepsjon (engelsk: visual awareness) som første skritt 
mot en generell forståelse av fenomenet bevissthet (Crick, Koch 1990). Jeg vil gi noen 
eksempler på slik forskning for å illustrere hvordan kognitiv nevrovitenskap angriper 
bevissthetsspørsmålet idag.  
 
Synssansen hos mennesker og høyere pattedyr er meget kompleks. Fra retina går den 
dominerende del av impulstrafikken gjennom nervus opticus, via corpus geniculatum laterale 
i thalamus, til primære synskorteks, også kalt area striata, eller V1. Herfra projiserer 
nevronene videre i flere ledd til andre visuelle kortikale områder i et hierarki. Det går også 
impulser bakover fra høyere til lavere områder i hierarkiet og fra korteks til thalamus. V1 er 
retinotopisk organisert. Nevronene her har små reseptive felt og responderer på enkle 
egenskaper ved det visuelle stimulus, som for eksempel en kant med en viss orientering. I 
områder høyere opp i hierarkiet responderer nevronene på mer komplekse trekk ved stimulus, 
for eksempel ansikter, og de reseptive felt er større. I hovedtrekk er det slik at forskjellige 
kortikale områder ”interesserer seg” for ulike aspekter ved synsinntrykket. Området som 
kalles V4, er spesialisert for farge og form, mens cellene i V5/MT er følsomme for bevegelse. 
En lesjon i V1 gir et skotom med tap av all visuell persepsjon i tilsvarende område av 

 19



synsfeltet. Skader høyere opp i hierarkiet vil derimot typisk føre til at evnen til å se et bestemt 
aspekt ved det visuelle stimulus går tapt, som ved akinetopsi (manglende evne til å se 
bevegelse) eller prosopagnosi (manglende evne til å gjenkjenne ansikter). Man har kommet 
langt i å kartlegge informasjonsstrømmen gjennom hjerneområder involvert i visuell 
persepsjon. Men hvilken del av dette systemet er ansvarlig for det bevisste perseptet? Hvilke 
områder og mekanismer er knyttet til den subjektive synsopplevelsen? 
 
En gruppe pasienter som har hatt stor betydning for forskningen på bevissthet, er de såkalte 
”split-brain”-pasientene. Disse har fått kommisuralforbindelsene (viktigst corpus callosum) 
skåret over som terapi mot alvorlig, behandlingsresistent epilepsi. Studier av slike pasienter 
etter kirurgi har gitt bemerkelsesverdige resultater (Gazzaniga, Bogen, Sperry 1962). Ved å 
presentere objekter i høyre og venstre del av synsfeltet kan man gi visuell informasjon til hver 
hjernehalvdel for seg. Det viser seg da at pasientene kun kan navngi de objektene som 
presenteres for venstre hjernehalvdel, der også språkfunksjonen sitter. Hvis de får anledning 
til å gi svar på en måte som ikke krever språk, kommer det imidlertid frem at høyre 
hjernehalvdel kan demonstrere kunnskap som den venstre ikke er klar over. Det ser ut til at 
pasientenes hjernehalvdeler agerer som uavhengige kognitive systemer. Likevel har 
pasientene tilnærmet normal funksjon i dagliglivet, og de har ikke subjektiv innsikt i denne 
kognitive splittelsen. Når pasienten i virkeligheten følger en instruks gitt til høyre 
hjernehalvdel, vil den uvitende venstre halvdel konfabulere om årsaken til handlingen. 
Lignende fenomener har også vært demonstrert hos forsøksdyr. Man har etter callosotomi 
kunnet lære hver av dyrenes hjernehalvdeler å utføre motstridende responser på samme 
situasjon. Observasjon av split-brain-pasienter har gitt grunnlag for debatt og spekulasjon om 
bevisstheten og selvets natur på flere nivåer (Baynes, Gazzaniga 2000). Når det gjelder 
substratet for visuell persepsjon støtter den ihvertfall følgende påstander (Crick 1994): I en 
normal hjerne vil det bevisste persept gjøres tilgjengelig for begge hjernehalvdeler via corpus 
callosum. Hjernen kan ikke utnytte subkortikale baner til å dele bevisst, visuell informasjon 
mellom hjernehalvdelene. Det er derfor ikke sannsynlig at strukturer i hjernestammen som er 
knyttet til synssansen, for eksempel colliculus superior, er sete for det bevisste perseptet.   
 
Et annet fascinerende fenomen som kaster lys over visuell informasjon og bevissthet, har blitt 
kalt ”blindsight” (Weiskrantz 1997). Dette forekommer hos pasienter med lesjoner i V1, som 
på tross av at de opplever seg som blinde i det affiserte området, har en residualfunksjon som 
kan demonstreres gjennom eksperimenter. Blindsight-pasientene er typisk ikke selv klar over 
disse bevarte evnene, og de må presses til å ”gjette” i forssøkssituasjonen. Ved slik gjetting 
har pasienter identifisert stimuli, lokalisert dem i rommet, diskriminert mellom 
bevegelsesretninger og orientering av linjer, samt skilt mellom ulike farger i den blinde delen 
av synsfeltet. Det har også vært mulig å reprodusere fenomenet hos dyr. Aper med ensidig 
lesjon av V1 har blitt trent til å strekke hånden mot et lysende stimulus og til å rapportere om 
de ser et slikt stimulus ved å trykke på knapper. I situasjonen der hånden skal strekkes ut viser 
apen intakt funksjon på begge sider, mens den rapporterer å se lys bare på den friske siden 
(Cowey, Stoerig 1995, gjengitt i Weiskrantz 1997). Det er mange kjente veier visuell 
informasjon kan nå korteks utenom V1, både direkte fra thalamus og via colliculus superior i 
hjernestammen. Hvilke spesifikke signalveier som er avgjørende for residualfunksjonen hos 
blindsight-pasienter, er ikke kjent. Blindsight-fenomenet har fascinert mange, og det har også 
blitt dratt inn i den filosofiske bevissthetsdebatten (Güzeldere, Flanagan, Hardcastle 2000). 
Det viser oss at vi har signalveier som formidler visuell informasjon til områder involvert i 
beslutningstaking, uten å yte bidrag til det bevisste perseptet. Dessuten taler det for at V1 
under normale forhold er nødvendig for subjektiv opplevelse av syn.  
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Split-brains og blindsight er eksempler på at pasienter og forsøksdyr med spesifikke lesjoner i 
hjernen kan gi interessante data med betydning for bevissthetsspørsmålet. Også studier av 
friske hjerner kan være nyttige. Mange slike forsøk utnytter situasjoner der det visuelle 
stimulus er konstant, men det subjektive perseptet varierer. Ved binokulær rivalisering 
presenteres forskjellige bilder til korresponderende deler av synsfeltet til hvert øye. Personen 
opplever da at den ser det ene bildet i noen sekunder, mens det andre undertrykkes. Slik 
skifter perseptet frem og tilbake, uten at stimulus endres. En lignende situasjon er såkalte 
bistabile persepter, som for eksempel tegningen som kan sees enten som en vase eller som to 
profiler av ansikter (Rubins ansikt/vase). Også her vil opplevelsen av hva man ser, skifte frem 
og tilbake. Hvis man registrerer ulike hjerneområders aktivitet i slike situasjoner, kan man se 
hvilke som følger stimulus og hvilke som følger det bevisste perseptet. Man har registrert 
aktiviteten til enkeltnevroner i mange visuelle kortikale områder hos trenede aper. Slike 
studier har vist at mens nevroner i V1 viser et fyringsmønster svarende til stimulus, øker 
graden av samvariasjon mellom aktivitet og rapportert persept oppover i hierarkiet (Leopold, 
Logothetis 1996). Dette skulle tale for at nevroner i V1 ikke er del av det bevisste perseptets 
korrelat. Lignende studier på mennesker har imidlertid gitt resultater som peker i en annen 
retning. Det er vist at BOLD-signalet fra V1 ved fMRI i betydelig grad endres i takt med 
rapportert persept ved binokulær rivalisering hos mennesker (Polonsky, Blake, Braun, Heeger 
2000). Årsaken til denne diskrepansen mellom funn hos aper og mennesker er ikke avklart. 
Ulikheter mellom hva som fanges opp av fMRI og registrering med elektroder, eller 
forskjeller i typen stimulus som er benyttet, har vært pekt på som mulige forklaringer (Rees 
2004). 
 
Det har altså ikke vært enkelt å avklare V1s rolle i dannelsen av et bevisst visuelt persept. 
Nyere forskning med transkraniell magnetisk stimulering kompliserer bildet ytterligere 
(Silvanto, Cowey, Lavie, Walsh 2005). Med TMS kan man stimulere ulike områder av visuell 
korteks spesifikt og produsere illusorisk persepsjon hos forsøkspersonen. Dette ser ut som 
lysende prikker, og kalles fosfener (synsinntrykk fremkalt av annet stimulus enn innfallende 
lys på retina). Man må vanligvis over en viss terskel i intensitet for at fosfenene skal 
fremkalles. Ved stimulering av V1 sees stasjonære fosfener, mens ved stimulering av V5 
beveger de seg. Det oppsiktsvekkende funnet i studien er at når TMS med intensitet under 
terskel appliseres over V5 tett etterfulgt av stimulering av V1 over terskel, får fosfenene 
egenskaper fra V5, nemlig bevegelse. Dette taler for at projeksjoner tilbake fra høyere 
områder i det visuelle kortikale hierarki til V1 er avgjørende for innholdet i perseptet, mens 
aktivitet i V1 muligens avgjør hvorvidt det når subjektiv bevissthet. 
 
Bevisst visuell persepsjon er avhengig av aktivitet i bestemte områder av hjernebarken. Det er 
likevel ikke slik at enhver aktivitet i slike områder er tilstrekkelig for subjektiv 
synsopplevelse. Spørsmålet om bevissthetens nevrobiologiske korrelat dreier seg altså ikke 
bare om hvilke områder som er involvert, men også hva slags aktivitet som kreves her. Det er 
fremsatt flere ulike hypoteser om dette. En mulighet er at aktiviteten må overstige en form for 
kvantitativ terskel for å føre til bevisst persepsjon. Enkelte studier har pekt i retning av at 
varigheten av aktivitet i de involverte nevronene er avgjørende (Libet 1993). En annen 
mekanisme som foreslås, er synkronisert fyring hos de relevante nevronene. Eksperimenter 
både med dyr og mennesker kan se ut til å støtte denne hypotesen (Engel, Singer 2001). Et 
eksempel på et slik forsøk er gjort med katter under lett anestesi. Ved å presentere linjer som 
beveger seg i ulike retninger, til hvert av øynene har man oppnådd en situasjon med 
binokulær rivalisering. Så har man utnyttet fenomenet optokinetisk nystagmus, der 
øyenbevegelser avslører hvilket av de to stimuli som til enhver tid svarer til det bevisste 
perseptet. Ved å gjøre registreringer med intracerebrale elektroder i visuell korteks har man da 
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kunnet vise at de nevroner som på et gitt tidspunkt representerer dette perseptet, fyrer med 
høy grad av synkronisering. Celler som responderer på det undertrykte visuelle stimulus, viser 
liten eller ingen synkronisering. I denne og lignende studier har det også vist seg at den 
synkroniserte aktiviteten er assosiert med en oscillerende modulasjon av responsen. Dette kan 
måles som svingninger med en bestemt frekvens. I disse forsøkene ligger frekvensen mellom 
20 og 100 Hz, i det såkalte gamma-området. Oppdagelsen av gamma-synkronisering har fått 
forskere til å lete etter slik aktivitet i tilknytning til bevisst persepsjon også hos mennesket. 
Her har EEG/ERP og MEG vært nyttige verktøy. Studier har vist at gamma-synkronisering er 
korrelert med visuell og auditiv persepsjon hos mennesker.  
 
Jeg har forsøkt å kaste lys over hvordan empirisk forskning fremskaffer kunnskap om 
bevisstheten og dens nevrofysiologiske korrelat. Jeg har valgt eksempler som dreier seg om 
visuell persepsjon, men også innen dette feltet er det gjort et utvalg. De typer av forsøk som er 
omtalt her, representerer bare noen brikker i et puslespill, der målet er å forstå hvilken 
aktivitet i hjernen som er ledsaget av en subjektiv synsopplevelse. Poenget har vært å vise 
hvordan data fra ulike typer studier bidrar til helhetsbildet med utfyllende informasjon. Forsøk 
som involverer ulike teknikker, dyr og mennesker, intakte og skadede hjerner, tas alle i 
betraktning når man gjør opp status for jakten på bevissthetens nevrobiologiske korrelat. Noen 
oversiktsartikler gjør nettopp dette, for eksempel Rees (2004), som begrenser tema til bevisst 
synsopplevelse. Etter en gjennomgang av tilgjengelige data, konkluderer han slik: ”Den 
minimale tilstrekkelige betingelse for at en visuell scene skal bli representert i bevisstheten, 
kan være kombinasjonen av en aktivert representasjon av dennes trekk i V1 og ekstrastriate 
visuell korteks, koblet med aktivitet i spesifikke regioner i parietal- og prefrontalkorteks.” Det 
er sannsynlig at flere brikker vil legges til dette puslespillet og gjøre bildet mer detaljert, 
kanskje også avdekke hittil ukjente sammenhenger.   
 
En teori om bevissthet 
 
I vitenskapen utvikles eksperimenter og teori parallelt og i samspill. Teorien genererer 
hypoteser som testes empirisk, for så å gi en modifisering av teorien og igjen nye hypoteser. 
Det kjennetegner teorien at den i sitt forsøk på å systematisere og forklare hevder mer enn det 
er belegg for. Det har vært lansert en lang rekke teorier om bevissthet. De fleste av disse 
fokuserer imidlertid på bevissthetens funksjonelle rolle i et kognitivt system. Ikke mange har 
forsøkt seg på teoretiske forklaringer av bevisstheten med utgangspunkt i kjente egenskaper 
ved nevroner og deres koplingsmønstre (Schwartz 2000). Blant dem som var tidlig ute med 
dette, var Francis Crick og Christof Koch (1990). Deres utkast til teori har fått mye 
oppmerksomhet, og de har utviklet den videre etterhvert. Jeg vil presentere grunntrekkene i 
denne teorien, for å illustrere hvordan en slik helhetlig, vitenskapelig tilnærming kan se ut. 
Crick og Koch skriver selv at de fleste av elementene i teorien deres bygger på andres arbeid, 
og at de først og fremst har forsøkt å sy disse sammen til en koherent helhet. Vi skal se at 
mange av disse elementene er nevnt i tidligere avsnitt. Min fremstilling av teorien er basert på 
tekster som er skrevet med 14 års mellomrom (Crick, Koch 1990, 2004, Koch, Crick 2000 
Crick 1994). Forfatterne vektlegger ulike elementer i teorien noe forskjellig i de ulike 
publikasjonene. De tidligste tekstene bærer sterkest preg av å være utkast til en teori. Derfor 
har jeg i hovedsak basert meg på dem, men supplert med enkelte sentrale poenger fra de nyere 
artiklene.  
 
Crick og Koch tar utgangspunkt i to antagelser, som vi også har vært inne på tidligere i 
kapittelet. Den ene er at bevissthet er fenomen som krever en vitenskapelig forklaring. Det 
virker sannsynlig at noen aktive prosesser i hjernen korrelerer med bevissthet, mens andre 
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ikke gjør det. Hva er forskjellen? Den andre antagelsen er at alle aspekter ved bevisstheten, 
for eksempel ulike sansemodaliteter, er basert på en grunnleggende, felles mekanisme. Hvis 
man forstår mekanismen for bevissthet i en variant, vil man ha kommet langt i å forstå alle. 
Videre gjør de to det klart at for å kunne konsentrere seg om det sentrale spørsmålet, er de 
nødt til å legge noen andre problemer til side inntil videre. De vil ikke bekymre seg med noen 
presis definisjon av begrepet ”bevissthet”, og heller ikke være opptatt av bevissthetens 
funksjon. Det antas at høyere pattedyr har noen av de essensielle egenskapene for bevissthet, 
og at språk dermed ikke er noen absolutt betingelse. Selv-bevissthet, intensjonalitet og vilje 
betraktes som spesialtilfeller av bevissthet, som foreløpig legges til side. Crick og Koch 
trekker dessuten frem spørsmålet om qualia, eller det Chalmers kaller ”det vanskelige 
problemet”, som det aspektet ved bevisstheten man er lengst unna å ha en forklaring på. De 
ser det ikke som fruktbart å angripe dette problemet direkte, men vil utsette det til forskningen 
på bevissthet er kommet lengre.  
 
Disse antagelsene og avgrensningene utgjør altså rammen som Crick og Koch utformer sin 
teori innenfor. De ser det som den mest lovende strategi å forsøke å forklare bevissthetens 
nevrobiologiske korrelat. Her velger de seg visuell persepsjon som sitt hovedangrepspunkt. 
Dette ser som tidligere nevnt ut til å være det enkleste systemet å studere med den 
kunnskapen og de metodene vi har for øyeblikket. På ethvert tidspunkt samarbeider relevante 
nevroner i mange kortikale områder med å danne en slags global aktivitet, og denne 
korresponderer med visuell bevissthet. Crick og Koch hevder at denne prosessen er avhengig 
av en form for korttidshukommelse og en mekanisme for oppmerksomhet. 
 
Når man ser et objekt i synsfeltet, er dette objektet representert ved et sett av aktive nevroner. 
Disse nevronene befinner seg i ulike områder av korteks som behandler spesifikke 
karakteristika ved objektet, som form, farge, bevegelse, orientering og så videre. Hvordan kan 
disse cellene virke sammen som en enhet i persepsjonen? Hvordan ”vet” hjernen at hvert av 
trekkene er knyttet til samme objekt? Disse spørsmålene har blitt kalt bindingsproblemet, 
fordi de dreier seg om hvordan ulike elementer ved et bevisst persept bindes sammen. Crick 
og Koch kaller en slik gruppe nevroner, som samarbeider om dannelsen av et persept, for en 
koalisjon. ”Ensemble” er et annet ord som har vært brukt om den samme ideen. Mens 
medlemmene i en koalisjon styrker hverandre innad, foregår det utad en konkurranse med 
andre koalisjoner. Den koalisjonen som går seirende ut av konkurransen, opprettholder sin 
aktivitet en viss tid og former da innholdet i bevisstheten. Crick og Koch bruker en politisk 
analogi for å illustrere tankegangen. Valgkampen svarer til ubevisst informasjonsbehandling i 
hjernen. Den vinnende koalisjonen vil sitte med makten en tid og forsøke å kontrollere og 
påvirke fremtidige hendelser, før den går i oppløsning. Man ser for seg at flere koalisjoner kan 
få status som vinnere og komme til bevissthet samtidig, så lenge de ikke er uforenelige (som 
for eksempel ved binokulær rivalisering). Varigheten og størrelsen av forskjellige koalisjoner 
vil variere.  
 
Crick og Koch hevder at oppmerksomhet spiller en nøkkelrolle i konkurransen mellom 
koalisjoner. Oppmerksomheten sammenlignes med aktører fra media og ulike pressgrupper 
som forsøker å påvirke valgets utfall. En selektiv mekanisme skaper et ujevnt styrkeforhold 
mellom koalisjonene, som ofte er avgjørende for hvem som går av med seieren. Hvordan ser 
dette ut på det nevrobiologiske nivå? Crick og Kochs hypotese er at oppmerksomheten virker 
gjennom å synkronisere fyringen til nevronene i de seirende koalisjoner. Dette er samtidig 
deres løsning på bindingsproblemet. Grunnlaget for at nevroner i ulike hjerneområder kan gi 
opphav til et enhetlig persept er synkronisering av aktiviteten i såkalte 40Hz-oscillasjoner. 
Hvordan foregår denne synkroniseringen? Hvor i hjernen oppmerksomhetsfunksjonen er 
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lokalisert, er ikke sikkert kjent, men Crick og Koch peker på thalamus som en mulig kandidat. 
Projeksjoner i begge retninger mellom visuell korteks og thalamus kan danne feedback-
sløyfer som aktiverer og synkroniserer nevroner i en koalisjon. Videre postulerer Crick og 
Koch at denne mekanismen også aktiverer arbeidshukommelsen, slik at perseptet automatisk 
huskes i et tidsrom på få sekunder. De påpeker at synkronisert fyring vil kunne ha større 
effekt enn samme mengde uorganisert fyring, siden to aksjonspotensialer som når et nevron 
samtidig, vil ha større sannsynlighet for å bringe denne cellen over terskel. Dette kan gi 
grunnlag for at en koalisjon med suksess kan ha en særskilt evne til å aktivere andre prosesser 
i hjernen. Det eksakte nevrobiologiske basis for arbeidshukommelsen er imidlertid ukjent.  
 
Man kan innvende at mekanismene i denne modellen skulle gi oss et slags tunnellsyn, der 
man bare ser de objekter som oppmerksomheten retter seg mot. Hvordan forklares den 
fullstendige synsopplevelsen, som også involverer omgivelsene omkring oppmerksomhetens 
fokus? Crick og Koch postulerer her en annen form for bevissthet som de kaller fleeting 
awareness. Denne er svært flyktig og inneholder informasjon om synsfeltet i svært grove 
trekk. Dette krever ikke like avanserte mekanismer som kapasiteten til å produsere detaljerte 
nevrale representasjoner av ethvert tenkelig objekt. Denne evnen har synssansen når 
oppmerksomheten er involvert. I harmoni med tanken om koalisjoner som avløser hverandre, 
hevder Crick og Koch at persepsjonen foregår i distinkte epoker. Det er i virkeligheten en 
serie av snapshots som ligger til grunn for vår synsopplevelse. Aktivitet i relevante nevroner 
”tegner” bevegelse på disse bildene.  
 
Teorien involverer også hypoteser om betydningen av forskjellige kortikale områder. Crick og 
Koch tror det er fruktbart å tenke seg at fremre del av hjernen ”betrakter” de sensoriske 
systemene, som er lokalisert til bakre del. Dette kan sies å representere en form for 
homunculus-idé (tanken om en ”liten mann” inne i hodet). Hvis koalisjoner dannes også i 
fremre del av hjernen, antas de å være mer diffuse og langvarige og representere for eksempel 
emosjoner. De holder det sannsynlig at de nevronene som utgjør den bevisste visuelle 
persepsjonens korrelat, projiserer direkte til områder av hjernen som er ansvarlig for viljestyrt 
adferd, trolig i frontalkorteks. Slik de ser det, er dermed ikke V1 en del av korrelatet. De 
presenterer også en hypotese om at nerveaktiviteten ved et visuelt stimulus først vandrer 
ubevisst oppover i det kortikale hierarki, og deretter ned igjen, på en slik måte at de høyeste 
nivåene er de som når bevissthet først. Slik prioriteres et hovedinntrykk av scenen raskt, mens 
detaljene kommer senere.  
 
Dette er grunntrekkene i Crick og Kochs forsøk på å formulere en foreløpig teori om 
bevissthet basert på nevrobiologiske fakta. Noen av hypotesene de kommer med, er godt 
understøttet av empiri, mens andre i større grad er spekulasjon. Flere av synspunktene er 
meget kontroversielle og under stadig debatt i det vitenskapelige miljø. At V1 ikke bidrar til 
direkte til bevissthet, homunculus-tankegangen og betydningen av synkronisert fyring er 
eksempler på oppfatninger som mange er uenige i. Min tanke har likevel vært at en 
gjennomgang av en av de mest innflytelsesrike nevrobiologiske teoriene om bevissthet bidrar 
til å belyse problemstillingen for oppgaven. Et slikt innblikk i den vitenskapelige tankegangen 
på feltet gir grunnlag for refleksjon om hvor langt forskningen kan nå når det gjelder 
spørsmålet om bevissthet. 
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Konklusjon 
 
Oppgavens problemstilling dreide seg om hvorvidt alle aspekter ved bevisstheten er 
tigjengelige for vitenskapelig undersøkelse. Som forventet kan jeg ikke gi noe bastant svar på 
dette, men arbeidet med oppgaven har gitt meg dypere innsikt i den problematikken som 
ligger bak spørsmålet. I kapittelet om bevissthet som filosofisk problem ble det lagt vekt på 
det vanskelige problemet knyttet til qualia. Hvis noe ved bevisstheten skulle være umulig å 
forklare vitenskapelig, er det sannsynlig at det er nettopp dette.  
 
Kapittelet om vitenskapelig tilnærming til bevissthet ga en pekepinn på hvordan forskningen 
på området foregår idag, og hvor langt en har kommet i forståelsen av fenomenet. Selv om 
denne forskningen blomstrer, kan den fortsatt sies å være i et tidlig stadium. Mange foreslår å 
utsette spørsmålet om qualia til bevissthetens nevrobiologiske korrelat er funnet. Innen 
kognitiv nevrovitenskap uttrykkes det forsiktig optimisme med tanke på å forstå mekanismene 
bak bevissthet, inkludert qualia, i fremtiden. Det finnes nok av eksempler fra vitenskapens 
historie på at problemer som har vært erklært uløselige, har blitt overvunnet og fratatt sin 
mystikk. Samtidig kan en fra det filosofiske perspektiv spørre seg hvilket grunnlag man har 
for optimisme. Hvis fenomenet qualia aksepteres, er det vanskelig å tenke seg hvordan en mer 
presis forståelse av bevissthetens nevrobiologiske korrelat skal gjøre noen vesensforskjell. De 
argumentene som knytter seg til det vanskelige problemet og forklaringsgapet, treffer på et 
mer fundamentalt nivå.  
 
Akademikere med faglig tilhørighet innen filosofi og kognitiv nevrovitenskap møtes idag ofte 
på samme arena, utveksler synspunkter på seminarer og refererer til hverandres arbeid i sine 
publikasjoner. Mitt inntrykk er likevel at det er et visst sprang i tenkemåte fra det ene faget til 
det andre, som gjenspeiles i den avstanden mellom optimisme og skepsis jeg skisserte 
ovenfor. Det er alltid vanskelig å forestille seg hvordan det er å ha forklaringen på noe som i 
øyeblikket fortoner seg som et mysterium. Kanskje er slike vage, uuttalte forventninger om 
hvordan en eventuell, tilfredsstillende teori om bevissthet skulle se ut, noe av det som skiller 
en filosofisk og en naturvitenskapelig innfallsvinkel til problemet. Det er sannsynlig at 
fenomenet bevissthet vil fortsette å stimulere og utfordre filosofer og forskere i lang tid 
fremover.  
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