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Ágrip 
 

Samband hugar og heila hefur gert margan hugsuðinn ráðþrota. Við vitum að heilinn 

orsakar hugann en hvernig hann áorkar það er að miklu leyti hulið dulúð. Í þessari 

ritgerð er glímt við þann vanda og ein útskýring á honum rannsökuð niður í kjölinn. 

Efnishyggjan í hugspeki bandaríska heimspekingsins Daniels Dennett er útlistuð og 

gerð er grein fyrir heimspekilegum afleiðingum hennar. Höfnun tvíhyggjunnar er 

rökstudd og áhrif hennar á hugmyndir fólks um meðvitundina skoðuð. Skýrt er frá 

fjöldragalíkani Dennetts sem byggir á þverfaglegum niðurstöðum um meðvitundina og 

fullyrðir að mennsk meðvitund sé sýndarvél, byggð úr memum og memáhrifum á 

hliðstæðri skipan heilans. Líkanið hefur í för með sér skyggð skil milli þess sem er 

meðvitað og þess sem er það ekki, sýn á sjálfið sem óhlutbundinn uppspuna og höfnun á 

tilvist skynsýnda. Allar þessar afleiðingar eru teknar til skoðunar. Í lok ritgerðarinnar 

er gerð grein fyrir viðbrögðum Joseph Levine við höfnun skynsýnda og gagnrýni hans á 

Dennett og samherja hans.  
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Inngangur 

Þótt þekking okkar á eigin líkömum sé víðtæk og sívaxandi er einn hluti líkamans sem 

vefst sérlega mikið fyrir skilningi okkar. Það er sá hluti sem við notum til þess að öðlast 

skilning. Heilinn er höfuðstöð hugans, aðsetur sjálfsins og uppspretta upplifana. Hann 

er þó jafnframt úr mismunandi einingum, samsettur úr milljörðum taugafrumna sem 

sjálfar eru samsettar úr frumeindum. Hann er efnislegur hlutur — sá efnislegi hlutur 

sem við notum til að upplifa aðra efnislega hluti. Upplifanir okkar, aftur á móti, fela í 

sér skynjanir, tilfinningar, minningar og geðshræringar — fyrirbæri sem virðast ekkert 

með efni hafa að gera.  

Vegna þess kyns vangaveltna teljum við heilann og hugann ekki vera sama 

fyrirbærið.1 Heilinn er líffæri sem er staðsett í höfuðkúpunni minni. Ég veit af honum 

vegna þess að ég treysti vitnisburði líffræðinnar. Hugur minn er hins vegar ekki líffæri. 

Hann er aðgengi mitt að umheiminum, allt sem ég þekki og hef reynslu af. Ég veit ekki 

af tilvist hans fyrir sakir nokkurs vitnisburðar heldur vegna þess að hann blasir við 

mér. Þessi fyrirbæri virðast ósköp ólík en samt sem áður bendir allt til þess að þau séu 

nátengd. Hvernig efnislegur hlutur á að geta skapað reynslu af upplifun er torskilið 

undrunarefni sem heimspekin hefur lengi kljáðst við. Þessi ráðgáta sem birtist í 

samspili hugar og heila er meginviðfangsefni þessarar ritsmíðar. 

Ráðgátan sem slík er þó of viðamikil til að unnt sé að gera skilmerkilega grein 

fyrir öllum hennar flötum í ritgerð sem þessari. Af þeim sökum verður einblínt á 

kenningar bandaríska heimspekingsins Daniels C. Dennett III og þær krufnar til 

mergjar. Í fyrsta kafla mun ég útlista vandann og skoða rök með og á móti tvíhyggju. Í 

öðrum kafla tek ég fyrir efnishyggjukenningu Dennetts um hugann og í þriðja kafla 

verður gerð grein fyrir afleiðingum þeirrar kenningar hvað varðar sjálfið og skynsýndir 

ásamt því sem skoðuð verða andmæli frá Joseph Levine. 

  

                                            
1 Vakin er athygli á því að íslenskan hefur tvö sambærileg orð sem notuð eru jöfnum höndum í 

þessari ritgerð: ,Hugur‘ og ,hugi‘. 
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1. kafli — Eðli vandans 

Í þekktri grein biður Thomas Nagel lesendur sína að ímynda sér hvernig það sé að vera 

leðurblaka.2 Hugmyndin er að ef það er einhvern veginn vera leðurblaka þá hljóta 

leðurblökur að vera meðvitaðar. Ef það er enginn háttur á því að vera leðurblaka (líkt og 

það er engin upplifun að vera sófi eða kolefnisatóm) þá er enga meðvitund að finna í 

leðurblökum. Höfuðatriðið er að til þess að vita hvernig það er að vera leðurblaka þarf 

reynslu á fyrirbærafræðilegri huglægri upplifun leðurblökunnar — reynslu sem við 

höfum ekki aðgang að. Það dugar ekki að beita ímyndunaraflinu til að koma sér í spor 

leðurblöku því spurningin er ekki hvernig það væri fyrir okkur að vera leðurblaka 

heldur hvernig það er fyrir leðurblöku að vera leðurblaka. Nagel kemst að þeirri 

niðurstöðu að þetta sé ógerningur — ekki er hægt að fá hlutlæga vitneskju á huglægum 

veruleika. Við getum aflað okkur tæmandi vitneskju um heilastarfsemi og hegðun 

tiltekinnar leðurblöku en það myndi ekki sýna okkur (og því ekki veita okkur þekkingu 

á því) hvernig það er fyrir leðurblökuna að vera hún sjálf. Við þyrftum að vera inni í 

huga leðurblökunnar og sjá heiminn frá hennar sjónarhorni til að fá þessa þekkingu. Að 

skilja heilann virðist þannig vera eðlisólíkt því að skilja hugann. 

 Þessi niðurstaða er okkur geðgróin. Okkur þykir það auðséð að heilinn er 

efnislegur en hugurinn eitthvað annað. Upplifanir hafa ekki mælanlegan massa, 

rúmtak eða áferð. Þær eru óefnislegar. Mín upplifun af gulum lit er annars eðlis en 

taugafrumurnar í heilanum mínum og skilningur á einu þýðist ekki yfir í skilning á 

hinu. Ennfremur er það dagsljóst að hver sá sem rannsakar okkur fær aldrei að sjá 

hvernig það er að vera við. Fyrstu persónu sjónarhornið er óhjákvæmilega undanskilið 

og óaðgengilegt þess konar rannsóknum. Reynsluheimur okkar stendur okkur nær en 

sérhvað annað en er eins fjarri öðrum og hugsast getur. Við þurfum ekki einu sinni að 

skoða jafn fjarstætt dæmi og leðurblökur því við erum í sams konar stöðu gagnvart öðru 

fólki. Við getum vissulega talað við annað fólk og fengið þannig innsýn inn í hvernig það 

er að vera kafari, keisari, strætóbílstjóri eða ljósmóðir en þrátt fyrir þessa auknu innsýn 

þá erum við samt sem áður ófær um að vita hvernig það er að vera önnur manneskja. Ég 

veit að ég upplifi skynjanir, tilfinningar, hugsanir og geðshræringar en hef engan 

aðgang að reynslu sem staðfestir að það sama gildi um þig. Ég veit ekki hvort þín 

upplifun af litrófinu sé sú sama og mín, ég veit ekki hvort við séum að tala um sama 

                                            
2 Thomas Nagel, „What Is It Like to Be a Bat?“ The Mind's I: Fantasies and Reflections on Self 

and Soul, ritstj. Douglas R. Hofstadter, o.fl. (Harmondsworth: Penguin Books, 1982). 
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fyrirbærið þegar við tölum um sársauka og ég veit ekki hvort þín meðvitund sé meðvituð 

á sama hátt og mín er það. Ég fæ ekki að upplifa þínar upplifanir.3 

Í ljósi slíkra vangaveltna er greinilegt að meðvitund hefur sérstöðu í heiminum. 

Þegar kemur að henni þá eru þrjú furðulegheit hvað mest áberandi. Í fyrsta lagi eru 

nánustu kynni mín við heiminn þær upplifanir sem fram fara í minni eigin meðvitund. 

Sá aðgangur sem ég hef að mínum sársauka veitir mér innsýn á honum samstundis. 

Slíka innsýn upplifi ég skýrar en nokkra þá sem ég get fengið með hjálp orða eða 

afleiðslu. Í öðru lagi sýnast upplifanir mínar með öllu óaðgengilegar utanaðkomandi 

aðilum. Svo virðist sem ekkert mælitæki vísindanna gæti rannsakað hvernig minn 

sársauki er fyrir mér eða hvernig liturinn á borðinu lítur út frá mér séð. Síðast en ekki 

síst virðast upplifanir í meðvitund hafa upplifanda. Ferli sem eiga sér stað í meðvitund 

eru upplifanir einhvers — annars væru þær ekki meðvitaðar. Eins og Dennett bendir á 

eru  

Ferli sem eiga sér stað í heilanum þínum, [...] lifrinni þinni eða maganum [...] 

venjulega ekki upplifuð af nokkrum né heldur skiptir það máli fyrir það hvernig 

þau gerast hvort þau séu upplifuð eður ei. Ferli í meðvitundinni eru, hins vegar, 

„samkvæmt skilgreiningu“ […] upplifuð af upplifanda.4 

Ef þau væru ekki upplifuð þá væru þau ekki í meðvitundinni. Hugsanir án hugsanda 

virðast óhugsandi. Það hlýtur einhver að vera vitni að því sem á sér stað í huganum, 

annars væri varla hægt að tala um meðvitund. 

Taka verður tillit til allra þessara þátta ef gera á grein fyrir meðvitund. Helstu 

kenningum um meðvitund má skipta í tvíhyggju- og efnishyggjukenningar. Tvíhyggjan 

vill meina að hugur og efni (og þar með heilinn) séu, í einhverjum skilningi, mjög 

frábrugðin eðlisólík fyrirbæri og hvorugt sé útskýranlegt að fullu út frá hinu. 

Efnishyggjan álítur að efni sé grundvallandi og meðvitund geti verið útskýrð út frá 

hegðun efnis. Það er að segja að með því að skilja heilann nógu vel getum við skilið 

hugann.5 Dennett er einn af forkólfum síðarnefndu stefnunnar. Í þessari ritsmíð verður 

fjallað ítarlega um kenningar hans um meðvitundina en fyrst skulum við gaumgæfa 

tvíhyggjuna og ástæður Dennetts fyrir því að hafna henni. 

                                            
3 Sjá Wittgenstein, Philosophical Investigations, 2. útg. (Oxford: Basil Blackwell, 1958). 
4 D. C. Dennett, Consciousness Explained, 2. útg. (London: Penguin, 1993), 29. Allar þýðingar 

mínar. „Events that happen in your brain, […] your stomach or your liver […] are not normally 

witnessed by anyone, nor does it make any difference to how they happen whether they occur 

witnessed or unwitnessed. Events in consciousness, on the other hand, are “by definition” […] 

experienced by an experiencer“. 
5 Vissulega mætti nefna hughyggju (þá kenningu að hugur sé grundvallandi) í þessu samhengi en 

hún verður ekki til umræðu í þessari ritgerð.  
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Tvíhyggjan og mótbárur gegn henni 

Kyndilberi nýaldar, René Descartes, var tvíhyggjusinni. Allt frá hans dögum hefur 

meðvitundin verið helsti vegatálmi efnishyggjusinna í kenningum um hugann. Hann 

ályktaði að í grunninn væru einvörðungu tvær gerðir fyrirbæra, efni og hugur. Hugur 

hefði þann eðliseiginleika að hugsa á meðan efni hefði aftur á móti rúmtak.6 Líkamann 

sagði hann einungis vél og til að stjórna honum þyrfti hug eða sál. Allar hugsanir, 

gjörðir og meðvitundin sjálf ættu sér upptök í sálinni sem var óefnisleg en hefði áhrif á 

efnislegan líkamann í gegnum heilaköngulinn (e. pineal gland).7  

 Þessi sýn leysir mörg vandamál. Innsæi okkar og reynsla eiga erfitt með að 

samþykkja að meðvituð ferli líkt og hugsanir, tilfinningar og ímyndanir séu ekkert nema 

efnisleg heilaferli. Vissulega samþykkjum við að heilinn okkar orsaki upplifanir okkar 

en þær hljóta að vera eitthvað meira. Taugaboðin þín geta ekki verið það sama og 

ísbjörninn sem þú ert núna að ímynda þér. Ísbjörninn hefur lit, lögun og stöðu sem ekki 

er að finna inni í heilanum þínum. Það er álitlegt að álykta að hann sé úr annars konar 

efni í annars konar rúmi. Það sama á við um upplifandann. Ef upplifanir og 

upplifandinn samanstanda einungis af taugaboðum, hver er þá að upplifa þessi 

taugaboð? Hver kvelst undan sársaukanum og nýtur matarins? Hver ákveður hvað skal 

segja, skilur það og meinar? Frá sjónarhóli tvíhyggjunnar er það einfalt — það er 

hugurinn eða sálin. 

Samt sem áður blasir hér við vandi. Hvernig getur óefnislegt fyrirbæri stjórnað 

efnislegum hlut? Hvernig getur óefnislegt fyrirbæri yfir höfuð haft nokkurs konar áhrif 

á efnislegan hlut? Það gefur að skilja að ef sálin á að stjórna líkamanum með efnislegum 

taugum þarf hún að verka á þær taugar. Þá hlýtur hún að teljast efnisleg. Ef hún er fær 

um að verka á taugar þá er vissulega mögulegt að skapa mælitæki sem hún kann að 

verka á líka og þar með hafa vísindin sama aðgengi að henni og öðrum efnislegum 

hlutum sem þau rannsaka (jafnvel þótt hún væri einhver gerð efnis sem við hefðum 

hingað til enga þekkingu á).8 Það sama gildir hvort sem við tölum um samspil hugar og 

heila eða sálar og líkama. Ef hugur er í eðli sínu óefnislegur þá getur hann ekki haft 

áhrif á heilann eða nokkurn hluta líkamans. 

                                            
6 René Descartes, Hugleiðingar um frumspeki, þýðandi Þorsteinn Gylfason, 2. útg. (Reykjavík: 

Hið íslenzka bókmenntafélag, 2015). 
7 René Descartes, Treatise of Man [L'Homme], þýðandi Thomas Steele Hall (Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 1972). 
8 Sjá Dennett, 35. 
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Til eru mörg afbrigði tvíhyggjunnar en hvert og eitt þeirra á við þetta sama 

vandamál að stríða. Það liggur í eðli málsins að tvíhyggja verður að gera grein fyrir því 

hvernig þessi tvö eðlisólíku fyrirbæri orka í raun hvert á annað eða þá hvers vegna þau 

virðast einungis orka hvert á annað.9 Tvíhyggjusinnar hafa þó ekki gefið neinar 

greinagóðar útskýringar á virkni meðvitundarinnar og margir hverjir hafa ályktað að 

hún sé handan mögulegrar þekkingar mannkyns. 

Þetta óaðgengi að huganum sem fylgir tvíhyggjunni er í augum Dennetts helsti 

löstur þeirra kenninga. Hann segist ekki ætla að sanna fyrir fullt og allt að „…tvíhyggja, 

í öllum sínum birtingarmyndum, sé ósönn eða ósamkvæm sjálfri sér“, heldur vill hann 

meina að það „... að samþykkja tvíhyggju [sé] að gefast upp“.10 Einhverjir hafa af 

svipuðum sökum færst yfir til efnishyggjunar í þeirri von að unnt sé að útskýra 

gagnvirkni hugar og heila án þess að meðvitundin verði smættuð í efni.11 Sú hugmynd 

að skilgreina þurfi meðvitund (eða hug) sem sérstakt efni eða grundvallarkraft 

eðlisfræðinnar sækir rök sín í nýlegar og framandlegar niðurstöður 

skammtafræðinnar.12 Slík skilgreining ætti ekki að hindra aðgang vísinda að 

meðvitundinni líkt og tvíhyggjan gerir en á sama tíma fullyrðir þess kyns niðurstaða að 

ekki sé hægt að smætta meðvitund niður í hegðun efnis eins og við þekkjum það. 

Dennett álítur að þess háttar bylting í vísindum sé örþrifaráð sem einungis væri 

réttlætanlegt að grípa til hafi allar aðrar leiðir efnishyggjunnar verið þrautreyndar og 

reynst ófullnægjandi.13 Hann tekur sér því fyrir hendur að gera eina slíka atrennu að 

útskýringu á meðvitundinni og leggur út frá efnishyggjuupphafsreit. 

  

                                            
9 Leibniz taldi til að mynda að þessi fyrirbæri orki í raun ekki hvort á annað heldur virðist 

einungis gera það fyrir tilstilli fyrirfram stilltrar samhljóman náttúrunnar af hendi guðs. Sjá 

Gottfried Wilhelm Leibniz, Orðræða um frumspeki, þýðandi Gunnar Harðarson (Reykjavík: Hið 

íslenska bókmenntafélag, 2004), 138 og áfram.  
10 Dennett, 37. Skáletrun höfundar. „... that dualism, in all its forms, is false or incoherent […] 

accepting dualism is giving up“. 
11 Sem dæmi um þetta má nefna bók Rogers Penrose, The Emperors New Mind (London: Oxford 

University Press, 1989).  
12 Fyrir yfirlit yfir verufræðilegar afleiðingar skammtafræðinnar sjá Björn Þorsteinsson, 

„Verulegar flækjur: Um verufræði skammtafræðinnar“ Vísindavefur: Ritgerðasafn til heiðurs 

Þorsteini Vilhjálmssyni sjötugum, 27. september 2010 (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 

2010). Þar er til að mynda gert grein fyrir því að hlutlægni sé aðstæðubundin, upplýsingaaðgengi 

okkar sé í eðli sínu óvissu háð og að athugun hafi áhrif á hegðun heimsins. Sjá einnig Karen 

Barad, Meeting the Universe Halfway (2007). 
13 Dennett, 40. 
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2. kafli — Afstaða Dennetts 

Þrátt fyrir svo til almenna einróma höfnun á tvíhyggjunni af áðurnefndum ástæðum 

tóra leifar hennar enn í hugsun þorra manna. Við erum vön að hugsa um okkur sem 

miðpunkt upplifunar. Þegar eldingu lýstur niður sjáum við ljósið og heyrum hljóðið 

þegar viðeigandi bylgjur berast okkur. Við erum endastöðin. Þegar við skoðum hins 

vegar hvað gerist innra með okkur eftir að bylgjurnar hafa borist okkur liggur beinast 

við að nota samskonar líkan. Þegar upplýsingarnar berast okkur sem bylgjur þurfa þær 

að fara inn um viðeigandi skynfæri, umbreytast í taugaboð og berast til heilans. Þegar 

þær eru komnar til heilans er freistandi að halda að þær þurfi þá að komast á sérstakan 

stað í heilanum þar sem þær umbreytast í form meðvitundar og upplifun á sér stað. 

Þessa hugmynd um að til sé einhver staður í heilanum þar sem meðvitund á sér stað, 

þar sem allt kemur saman og birtist okkar innra auga, kallar Dennett kartesíska 

efnishyggju (e. cartesian materialism)14. En ef þessi útskýring á að hætta einhvers 

staðar verður annars konar líkan að taka við á einhverjum tímapunkti. Ef við ætlum að 

krefjast þess að í miðstöð okkar (heilanum) sé önnur miðstöð, hvers vegna þá ekki önnur 

miðstöð í þeirri miðstöð? 

… [J]afnvel fáguðustu efnishyggjusinnar samtímans gleyma gjarnan að þegar 

dularfullri hugmynd Descartes um res cogitans [þ.e. hugann] er hafnað þá er ekki 

lengur hlutverk fyrir miðstýrða gátt, eða í raun fyrir nokkurs konar 

virknismiðstöð heilans.15  

Til þess að forðast vítarunu verðum við að geta samþykkt miðstöð án miðstöðvar. 

Ennfremur er ekkert sem bendir til tilvistar slíkrar miðstöðvar í heilanum né heldur 

leiðir líkur að tilvist óstaðbundinna meðvitundarferla sem aðgreina upplifuð ferli frá 

öðrum. 

 Í vísindaheiminum ríkir samhljóðan um þessa niðurstöðu. Tvíhyggjan er úrelt og 

engin telur sjálfan sig vera kartesískan efnishyggjusinna. Samt sem áður bjaga báðar 

þessar hugmyndir innsæi okkar og brengla hugsun okkar um meðvitundina að mati 

Dennetts. Kartesísk efnishyggja sækir stuðning í það að margir sjá fyrir sér vitund sína 

sem einskonar kvikmyndasal. Skynjanir sýnast berast inn um skilningarvitin og birtast 

einum áhorfanda — manns eigin sjálfi — á formi margþættrar kvikmyndaupplifunar á 

                                            
14 Sama rit, 107. Þessa afstöðu segir Dennett vera afleiðingu þess að hafna kartesískri tvíhyggju 

en ganga enn þá út frá forsendum hennar. 
15 Sama rit, 106. Skáletrun höfundar. „... even the most sophisticated materialists today often 

forget that once Descartes’s ghostly res cogitans is discarded, there is no longer a role for a 

centralized gateway, or indeed for any functional center to the brain“. 
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sýningartjaldi hugans (sem liggur einhvers staðar fyrir aftan augun). Þessa sýn kallar 

Dennett kartesíska leiksviðið (e. cartesian theater).16 Það innsæi sem hún byggir á gerir 

ráð fyrir að upplifanir í meðvitund séu, líkt og kvikmyndir á tjaldi, endanlegar útgáfur. 

Það sem gerist á tjaldinu gerist á einn veg og tímasetningar hvers atburðar fyrir sig má 

ákvarða nákvæmlega. Skörp skil eru milli alls þess sem er í meðvitundinni annars 

vegar og þess sem er fyrir utan hana hins vegar. Það sem á tjaldið kemur er lokaútgáfa 

meðvitaðrar upplifunar. 

Það gefur augaleið að kenning sem gerir ráð fyrir áhorfanda að kartesísku 

leiksviði er heldur hæpin þar sem hún hefur ekki einu sinni hafist handa við að útskýra 

meðvitund. Meðvitund áhorfandans eða innra augans er algjörlega óútskýrð og 

jafndularfull og upphaflega vandamálið sem lá fyrir að tækla. Til þess að útskýra 

meðvitund án þess að skjótast undan með klækjum verður útskýringin að byggja á 

ferlum sem ekki eru sjálf meðvituð.17 

Fjöldragalíkanið 

Svar Dennetts við kartesískri efnishyggju er fjöldragalíkanið (e. multiple drafts model) 

sem styðst við þverfagleg sjónarmið frá tauga- og þróunarlíffræði, sálfræði, 

gervigreindarvísindum og heimspeki. Samkvæmt því er hvorki nokkur staður í 

heilanum né ákveðin stund þar sem ferli verða meðvituð. Öll hugarstarfsemi fer fram í 

hliðstæðum heilaferlum sem þurfa ekki að vera túlkuð yfir í fyrirbærafræðilegt 

meðvitundarform til þess að vera upplifuð. Það er ekki þannig að sérhæfðar heilastöðvar 

vinni úr upplýsingum og sendi þær síðan til meðvitundarinnar eða breyti þeim yfir á 

meðvitundarform. Öllu heldur er það svo að þegar einhver úrvinnsla hefur átt sér stað 

þurfa niðurstöður hennar ekki að vera birtar neinum áhorfanda. Þær eru aðgengilegar 

öðrum stöðvum heilans til að vinna frekar úr, bregðast við, geyma í minni eða lúta 

annars konar heilastarfsemi. Ennfremur þurfa upplifanir ekki að vera túlkaðar með 

ferlum sem bera einkenni fyrirbæranna sem þau túlka. Stærð þarf ekki að vera túlkuð 

með stærð, litur með lit og tími með tíma.18 Ósamhæfð, hliðstæð og ruglingsleg heilaferli 

túlkast sem samfelld framvinda meðvitundarinnar. 

                                            
16 Sama rit, 39. 
17 Hér er Dennett í raun að gagnrýna David Chalmers sem heldur því fram að jafnvel þótt við 

útskýrum alla virkni meðvitundarinnar verður enn óútskýrt hvers vegna hún birtist okkur sem 

upplifanir með fyrirbæralegum eiginleikum. Sjá David Chalmers, The Conscious Mind (New 

York: Oxford University Press, 1996). 
18 Þ.e. ef við upplifum eitthvað sem stórt þá þurfa taugaboðin ekki að vera stór eða á stóru svæði í 

heilanum. Sömuleiðis þarf upplifun á atburðaröð ekki endilega að hafa í för með sér að 
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 Það að ferli verði meðvitað er svipaðra því að manneskja verði fræg en að hún 

birtist á sjónvarpsskjá. Það er enginn ein ákvarðanleg stund eða eitt atvik sem veldur 

frægð heldur grundvallast hún á áhrifum sem greinanleg eru eftirá. Ég gæti birst í 

sjónvarpinu og orðið frægur í kjölfarið en frægðin ákvarðast ekki af þessari birtingu 

heldur þeim áhrifum sem hún hefur (líkt og að fólk þekki nafn mitt, sækist eftir 

eiginhandaáritunum o.þ.h.). Það að ferli verði meðvitað ákvarðast á sama hátt ekki af 

eðli þess eða staðsetningu í heilanum heldur af þeim áhrifunum sem það hefur á önnur 

ferli, hegðun og minni. Hægt er að hugsa sér að þessi ferli séu í sífelldri samkeppni um 

áhrif innan heilans. Þau keppast um hvað skal hugsa um næst, hvað skal gera, hvað 

skal muna og hvert athyglin okkar á að beinast. Þau ferli sem ná tímabundnum áhrifum 

eru meðvituð út af því að þau hafa slík áhrif. Okkur eru ekki færðar upplifanir á 

silfurfati. Þær birtast ekki einfaldlega og þar næst unnið úr þeim. Þær „birtast okkur“ 

vegna þess að við erum að vinna úr þeim. Að skrásetja í minni er að „taka“ það „gefna“ í 

orðum Dennetts.19 

Kartesíska leiksviðið sem við erum svo gjörn á að ímynda okkur að eigi sér stað í 

höfðinu okkar er í helberri þversögn við þessa niðurstöðu. Okkur finnst augljóst að það 

sé eitt að vera upplifað og annað að hafa áhrif á hegðun okkar og skilja eftir sig 

ummerki í minni. En er það svo? Er raunverulega hægt að segja að manneskja geti verið 

fræg í 15 mínútur og svo ekki meir?20 Er það raunverulega frægð? Er 15 millisekúndna 

upplifun sem hefur engin áhrif og er samstundis gleymd meðvituð? Kartesíska leiksviðið 

með sitt sýningartjald og sinn áhorfanda fær mann til að halda að allt það og einungis 

það sem sýnt er á tjaldinu sé meðvitað. Ef þessi 15 millisekúndna upplifun kom á 

tjaldinu þá var hún í meðvitundinni jafnvel þótt henni hafi verið gleymt um leið. 

Dennett vill þó meina að þessi sýn sé ekki aðeins órökstudd af vísindum heldur einnig 

„… frumspekilega vafasöm því hún býr til hinn kynlega flokk þess sem er hlutlægt 

huglægt — þann hátt sem hlutirnir í raun, hlutlægt virðast þér jafnvel þótt þeir virðast 

ekki virðast þér þannig!“.21 

Að dómi Dennetts er ekkert kartesískt leiksvið og engin lokaútgáfa. Þetta eru 

tálsýnir. Að sjá fyrir sér sýningartjald og upplifanir sem birtast á því leiðir hugsun 

                                                                                                                                        
taugaboðin eigi sér stað í sömu röð og atburðirnir og upplifun okkar á rauðum þýðir ekki að 

taugaboðin séu rauð. 
19 Dennett, 132. 
20 Athugið að hér er ekki átt við 15 mínútur af sviðsljósi (sem getur vissulega átt þátt í að valda 

frægð) heldur raunar frægð sem endist í hvorki meira né minna en 15 mínútur. 
21 Dennett, 132. „... metaphysically dubious, because it creates the bizarre category of the 

objectively subjective — the way things actually, objectively seem to you even if they don’t seem 

to seem that way to you!“. 
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okkar á glapstigu. Skynjun okkar samanstendur, samkvæmt fjöldragalíkaninu, af 

aragrúa af smádómum. Mismunandi hlutar heilans dæma um lit, lögun, staðsetningu, 

hreyfingu og fleira og upplifun okkar endurspeglar þessa smádóma á einfaldaðan hátt. 

Ennfremur eru mörk þess meðvitaða og ómeðvitaða óskýrari en við erum vön að halda. 

Þau eru eins og mörk sumars og veturs — marka mikinn mun en hafa ekki skörp skil. 

Í þessu samhengi tekur Dennett fyrir fí fyrirbærið (e. color phi phenomenon) til 

að styðja mál sitt.22 Fí fyrirbærið er skynvilla sem fólk upplifir þegar tvær myndir eru 

sýndar á skjá með örstuttu millibili. Á fyrstu myndinni er depill í ákveðnum lit og á 

tilteknum stað. Á næstu mynd er annar depill í öðrum lit og á öðrum stað. 

Upplýsingarnar sem skynfæri tilraunaviðfangsins nema eru sumsé tveir deplar í 

mismunandi lit á mismunandi stað. Þetta er hins vegar ekki það sem þau telja sig hafa 

upplifað. Þau segjast hafa séð einn depil færast frá staðsetningu fyrri deplisins að 

staðsetningu þess seinni og breyta skyndilega um lit á miðri leið. Hvernig gerist þetta? 

Hvernig getur upplifun á færslu frá einum stað á annan og breytingu í annan lit átt sér 

stað áður en upplýsingarnar um seinni depilinn berast okkur? Dennett segir tvær 

hefðbundnar leiðir til útskýringar liggja beinast við, stalínískar og orwellískar. Stalínísk 

útskýring heldur því fram að upplýsingarnar hafi komið inn, hugurinn hafi ályktað um 

færslu og litabreytingu og því næst hafi sú upplifun verið birt meðvitundinni. 

Orwellíska útskýringin segir að engin slík seinkun sé á meðvitundinni heldur upplifi 

viðfangið tvo punkta, álykti því næst (ómeðvitað) að um færslu og litabreytingu sé að 

ræða og setji minningu um þá upplifun í stað þeirrar fyrri. 

Báðar þessar útskýringar eru fastar í kartesíska leikhúsinu. Þær gera ráð fyrir 

að hægt sé að hólfa öll heilaferli niður í formeðvituð og frámeðvituð (e. preconscious og 

postconscious). Það er augljóst að þegar taugaboðin eru á leiðinni frá auganu þínu til 

heilans eru þau ekki orðin meðvituð — þau eru formeðvituð. Á hinn bóginn hafa þau 

bersýnilega orðið meðvituð þegar heilinn sendir boð til málstöðva til að tilkynna það 

sem fyrir augu ber. Þá eru þau frámeðvituð.23 Stalíníska útskýringin reiðir sig á 

formeðvitaða ritstýringu á lokaútgáfu meðvitundarinnar á meðan sú orwellíska stólar á 

frámeðvitaða ritskoðun. Þær hafa fyrir satt að það sé einhver marklína sem heilaferli 

þurfi að yfirstíga til að öðlast meðvitund, til að birtast áhorfandanum. En samkvæmt 

fjöldragalíkaninu geta mismunandi hlutar heilans orðið upplýstir um sama fyrirbæri 

eða sömu niðurstöðu á mismunandi tíma og breytt í samræmi við það hver á sínum tíma 

                                            
22 Sjá sama rit, 114. 
23 Jafnvel þótt þessi dæmi sýni skýran mun á formeðvituðum og frámeðvituðum ferlum þá fylgir 

ekki að slík flokkun sé möguleg fyrir öll ferli í heilanum.  
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án þess að sýna einhverju innra yfirvaldi það fyrst. Sú spurning hvenær þú hafir orðið 

meðvituð um hitt eða þetta til aðgreiningar frá því að mismunandi hlutar heila þíns 

urðu það á sér ekkert svar samkvæmt Dennett. Þú ert samansafn þeirra þátta í 

heilanum og ferla sem eiga sér þar stað. Það er enginn ákveðinn ákvarðanlegur 

tímapunktur þar sem eitthvað fer úr því að vera ómeðvitað yfir í að vera meðvitað. Vel 

að merkja þá vill Dennett ekki aðeins meina að við höfum ekki aðgengi að vitneskju um 

slíkan tímapunkt heldur að það sé engin hlutlæg staðreynd í því máli yfir höfuð. 

Hugbúnaður 

Eftir stendur þó að við erum ekki heilarnir okkar. Þrautkönnun á taugafrumunum í 

heilanum myndi ekki skila fundi á meðvitundinni. Með sama hætti myndi grandskoðun 

á vélbúnaði tölvu ekki finna þar nokkur forrit eða skjöl. Þessi fyrirbæri eru ekki á formi 

efnis heldur upplýsinga. Við eigum álíka litla möguleika á að skilja heila og tölvur ef við 

gerum okkur ekki grein fyrir þeim formgerðum upplýsinga sem eiga sér þar stað. Svo 

vel vill til að tilvist tölva hefur fært okkur tól til að hugsa um hugann. Fyrir tilkomu 

þeirra voru flóknustu smíðisgripirnir sem við gátum hugsað okkur vasaúr, verksmiðjur 

eða bílvélar en með tilkomu tölva kom á sjónarsviðið (eða öllu heldur hugsanasviðið) 

greinarmunurinn á vélbúnaði og hugbúnaði. 

Tölvur eru vélar byggðar úr efni. Þegar þær eru hannaðar þá er hluti þeirra 

vísvitandi skilinn eftir óhannaður. Vélin sjálf gerir ekki mikið upp á eigin spýtur án 

hugbúnaðar. Hugbúnaðurinn er hins vegar ekki efnislegur. Hann samanstendur af 

tímabundnum samsetningum upplýsinga og reglna. Slíkar samsetningar kallast 

sýndarvélar (e. virtual machines). Reglur um reglur um reglur stjórna því hvernig 

upplýsingar eru handleiknar og ljá vélinni undraverðan sveigjanleika í hönnun. Einmitt 

núna sit ég við tölvu og nota hana samtímis til að skrifa inn texta, fletta upp orði á 

netinu og spila tónlist. Ég geri mér ekki grein fyrir því, í raun og veru, að í grunninn eru 

öll ferli tölvunnar einföld meðhöndlun á tölum. Á sambærilegan hátt er ég að upplifa 

hugsanir, hungur og matarlykt án nokkurs skynbragðs á það að allar þessar upplifanir 

samanstanda af taugaboðum. 

Heilarnir okkar eru þó ekki eins og tölvubúnaður. Í heilum fara ferli fram 

samtímis hliðstætt hvert öðru á meðan tölvur notast við raðferli þar sem aðeins ein 

grunnaðgerð er framkvæmd í einu.24 Með því að skapa sýndarvél á vélbúnaðinum (og 

sýndarvél á sýndarvélinni o.s.frv.) má líkja eftir hliðstæðum ferlum og skapa þá ásýnd 

                                            
24 Hraði ferlanna í tölvum er þó að öllu jöfnu um hundraðþúsundfalt meiri en í heilanum. 
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að margt eigi sér stað á sama tíma (líkt og ritvinnsla, niðurhal og hljóðsköpun). Dennett 

telur að á sams konar hátt sé hægt að setja upp sýndarvél á hliðstæðri skipan heilans 

sem líkir eftir raðferli. Þannig gæti virst sem svo að eitt fylgi öðru í stranglínulegu sniði 

í meðvitundinni okkar á meðan veruleikinn er annar í heilanum okkar. Það sem birtist 

okkur er góðkynja notendablekking. Líkt og sú góðkynjaða blekking sem tölvunotendur 

eru vanir að upplifa í gegnum viðmót tölvunnar þar sem skjöl eru í möppum sem eru í 

möppum (sem er langt í frá það sem á sér stað á tölvubúnaðnum) þá er okkar upplifun 

góðkynja blekking, einföldun á margbrotinni starfsemi heilans og samansafni hans af 

smádómum.  

Tölvulíkingin er þó einnig vandasöm enda þykir okkur augljóst að tölvur eru ekki 

meðvitaðar. Tölvum fylgir vanalega meðvitaður notandi sem situr og upplifir ferli 

tölvunnar þar sem þau birtast honum á skjá. Það gæti virst sem þessi notandi líkist 

grunsamlega mikið áhorfandanum í kartesíska leikhúsinu. Það er þó sá 

grundvallarmunur á tölvum og heilum að tölvur hafa verið hannaðar af okkur til þess að 

framkvæma afmörkuð verk með eins skilvirkum tengingum og hægt er. Sem slíkir 

smíðisgripir þurfa tölvur „... ekki að verða viðfang eigin margbrotinna skynferla“.25 

Heilinn þróaðist hins vegar af hendi náttúruvals og ferlin í honum eru liðtæk til að 

verða viðföng annarra ferla. 

Náttúruval 

Vísindamenn sem og almenningur eiga til að gleyma því að lokamarkmið heilans er ekki 

meðvitund. Við, líkt og aðrar lífverur, höfum þróast í núverandi mynd vegna getu 

forvera okkar til að fjölga sér. Hvarvetna þar sem fyrirfinnst fjölbreytni, eftirgerð (líkt 

og fjölgun lífvera) og utanaðkomandi aðstæður sem henta sumum gerðum betur en 

öðrum er náttúruval til staðar. Náttúruval síar burt það sem ekki skilur eftir sig 

eftirmyndir. Þær gerðir sem skapa mikinn fjölda nákvæmra eftirmynda sem vara lengi í 

ríkjandi umhverfi verða ráðandi. Líkamar okkar og heilar hafa verið mótaðir af þessu 

ferli og eru þar af leiðandi í stakk búnir til að auka líkurnar á því að við æxlumst. Í því 

felst að við höldum okkur á lífi nógu lengi til að hafa tækifæri til að æxlast og ala 

afkvæmi. Heilinn leikur þarna lykilhlutverk þar sem hann sér um að ráða í framtíðina 

út frá núverandi ástandi og reynslu fortíðarinnar og ákveða hvað skuli gera næst. 

Meðvitundin er ekki lokamarkmiðið heldur einungis liður í áframhaldandi tilveru 

okkar. 

                                            
25 Dennett, 225. „... didn’t have to become the object of its own elaborate perceptual systems“. 
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 Til þess að við tökum góðar ákvarðanir fyrir áframhaldandi tilvist gena okkar 

höfum við verið harðvíruð (e. hardwired) af náttúrunnar hendi.26 Hjartað okkar slær og 

sviti sprettur fram á húðinni óháð okkar ákvörðunum og við verðum svöng, þreytt og 

gröð oftast án þess að hafa nokkuð um það að segja. En er við fæðumst erum við, líkt og 

tölvur, að hluta til óhönnuð. Við komum inn í heiminn tilbúin til að láta umhverfi okkar 

ráða mótun okkar. Við erum skilyrðanleg. Við erum líklegri til að endurtaka þær gjörðir 

sem fá góð viðbrögð. Þannig getum við sigtað gagnlegt athæfi frá ógagnlegu með 

handahófskenndum prófunum. Börn endurtaka til dæmis reiðiköst ef þau fá það sem 

þau vilja í kjölfarið en forðast eld ef þau hafa brennt sig. Við ákveðum hvorki né 

ígrundum þær gjörðir sem hafa verið skilyrtar heldur verða þær með tíð og tíma áunnin 

og sjálfkrafa viðbrögð. Við (og fleiri tegundir) stígum þó skrefi lengra en þetta. Við 

prófum ekki aðeins gjörðir af handahófi og leyfum umhverfinu að reyta þá einstaklinga 

frá sem giska rangt — við vöndum einnig valið, jafnvel þótt það sé í fyrsta skipti sem við 

rekumst á þetta tiltekna val. Við sköpum líkan af heiminum (eða þeim hlutum hans sem 

varða lífsviðurværi okkar) og notum almennar upplýsingar úr umhverfinu til að 

forflokka möguleikana okkar svo við giskum betur. Fleiri dýr, allt frá fiskum til 

spendýra, eru fær um þetta. Þá beinast skynferlin ekki einungis út heldur einnig inn. Í 

okkar tilfelli þá ímyndum við okkur, hugsum ákvarðanir í gegn og vegum og metum 

möguleika okkar. Þetta gerir okkur kleift að láta „... tilgátur okkar deyja í okkar stað“.27 

Við hugsum um minningar, munum eftir hugsunum, ákveðum, í ljósi reynslu, hvað skal 

gera og hugsum um hvað við ættum að hugsa. Áherslan færist frá því að vera öll á 

gjörðir og áhrif þeirra í umhverfinu og flyst yfir á innra líkanið. Að hugsa um hvað 

maður ætti að hugsa um hjálpar manni að ákveða hvað maður ætti að gera. 

 Dennett vill ennfremur meina að náttúruval ráði því ekki einungis hvaða snið 

líkamar okkar og eðlishvatir taka heldur einnig hvernig hugmyndir okkar mótast. Í 

heimi hugmynda fyrirfinnst fjölbreytni, eftirgerð og utanaðkomandi val. Hugmyndir 

lúta því ferlum náttúruvals. Þær æxlast í samræðum, stökkbreytast milli æxlana og 

þeim hugmyndum sem gengur best að dreifa sér verða ríkjandi í samfélaginu. Þessi sýn 

á menningarþróun kallast memfræði (e. memetics)28 og má rekja til Richards Dawkins. 29 

Í lífheiminum virðast okkur dýr og plöntur vera viðfang náttúruvals en samkvæmt 

                                            
26 Sjá D. C. Dennett, Kinds of Minds: Towards an Understanding of Consciousness (London: 

Phoenix, 1997), 83-93. 
27 Dennett vitnar hér í Karl Popper. Sama rit, 88. Þýðing mín. „... our hypotheses to die in our 

stead“. 
28 Fyrir góða umfjöllum um memfræði mæli ég með bók Susan Blackmore, The Meme Machine 

(Oxford: Oxford University Press, 1999). 
29 Sjá Richard Dawkins, The Selfish Gene (Oxford: Oxford University Press, 1976). 
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Dawkins eru það í raun genin sem við ættum að einblína á. Tiltekið gen sem eykur líkur 

á því að fleiri þannig gen verði til verður ráðandi. Að sama skapi eru hugmyndir ekki 

endilega grunnviðfang náttúruvalsins. Einhvers konar einingar hugmynda, þær 

einingar sem geta afritað sig með nákvæmni og af grósku, verða fyrir náttúruvali. Þau 

kallast mem (e. meme). Dæmi um mem og memsamsetningar (e. meme complex) eru 

hugmyndirnar um: Að elda matinn sinn, hjólið, að segja „guð blessi þig“ í kjölfar hnerra, 

skák, fjöldragalíkanið og íslenski þjóðsöngurinn. 

Þessi mem eru ekki einungis innihald hugsana okkar heldur taka þau drjúgan 

þátt í að meitla form meðvitundar okkar. Tungumálið hefur til að mynda ekki bara áhrif 

á um hvað við hugsum heldur hvernig við hugsum. Tungumál okkar eru samansett úr 

memum og memsamsetningum. Það veitir memum griðarstað og greiðir leið þeirra að 

öðrum hugum á sama tíma og það gerir okkur kleift að beita hugum okkar á ótrúlega 

vegu. Að mati Dennetts er mennsk meðvitund sýndarvél byggð úr áhrifum mema og 

memsamsetninga. Líkt og tölvur vinna úr bitum þá vinna heilarnir okkar úr memum. 
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3. kafli — Afleiðingar 

Þetta líkan hefur nokkrar óvæntar og umdeildar afleiðingar. Flestar þeirra orsakast af 

höfnun Dennetts á skilum formeðvitundar og frámeðvitundar ásamt áðurnefndri 

ályktun hans um að ekki sé neinn ákveðinn tímapunktur þar sem ferli verða meðvituð. 

Skynsýndir 

Helst ber að nefna einarða höfnun Dennetts á tilvist skynsýnda (e. qualia).30 Skynsýndir 

eru einkenni upplifana þinna í algerri einangrun frá öllu öðru. Ilmurinn sem þú finnur 

af kaffi, bragðið sem þú finnur af sítrónusafa, snertingin sem þú upplifir þegar iljar 

þínar stíga í sand, allt eru þetta það sem kallast skynsýndir. Auk þess að vera að venju 

taldar ólýsanlegar, afdráttarlaust aðgengilegar þeirri vitund sem upplifir þær og 

einungis aðgengilegar þeirri sömu vitund þá teljast þær einnig vera eðlislægir 

eiginleikar (e. intrinsic properties). 

Af öllum mögulegum dæmum sem hægt er að taka af skynsýndum þá hafa 

litadæmi tekið sér hvað mesta bólfestu í heimspekihefðinni. Blámi himinsins, út af fyrir 

sig, eins og þú upplifir hann hlýtur að vera til — hann blasir við þér! Við sammælumst 

um að hann sem og aðrir litir séu ekki í heiminum heldur aðeins í huganum. Ljósbylgjur 

af mismunandi bylgjulengdum hafa engan lit sjálfar en túlkast sem ákveðnir litir í huga 

okkar og þeir litir sem við upplifum, þær skynsýndir, hljóta að vera til.31 

Dennett afneitar hins vegar þeirri tilvist. Hann segir að ekki sé hægt að einangra 

liti eða nokkra gerð skynsýnda frá þeim áhrifum sem þau hafa á okkur og möguleg 

viðbrögð okkar. Hann neitar hins vegar ekki tilvist einkenna meðvitundar heldur 

fullyrðir að þau einkenni hafi ekki eiginleika skynsýnda og að hugtakið ,skynsýnd‘ eigi 

við svo mörg vandamál að stríða að betra sé að henda því á haugana og byrja upp á nýtt. 

Ástæðan fyrir því að það hafi ekki nú þegar verið gert segir Dennett vera að 

grundvallarinnsæi okkar um skynsýndir festi ímyndunaraflið okkar í viðjum kartesíska 

leiksviðsins. En nú, þar sem hann hefur teflt fram öðrum kosti, getum við hafist handa 

og skoðað einkenni meðvitundarinnar út frá fjöldragalíkaninu. 

                                            
30 Þetta orð hefur ekki náð rótfestu í íslensku. Önnur orð sem hægt væri að nota væru t.d. 

skynreynd‘, ,finning‘, ,hugsýnd‘ eða ,hugbirting‘. Vel að merkja þá er eintala enska orðsins 

,quale‘. 
31 Bylgjulengd ljóss er ekki eins beintengd litarupplifun og almennt er álitið. Ekki er t.a.m. hægt 

að segja að allar bylgjur á ákveðnu bili upplifist rauðar og allar rauðar upplifanir stafa af 

bylgjum á þessu bili. Tengingin er óbeinni. Sjá Dennett, Consciousness Explained, 375. 
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Byrjum á að skoða bragðskynsýndir. Allir kannast við að hafa haft kynni af fólki 

sem geðjast að mat sem manni sjálfum mislíkar. Það er því ekki að furða að við veltum 

því fyrir okkur hvernig maturinn bragðast þeim. Finna þau sama bragð og við eða er 

það annað og betra bragð? Okkur sjálfum finnst sumt bragðast öðruvísi eftir aðstæðum. 

Ég hafði til að mynda óbeit á sveppum sem barn en finnst þeir núna ansi góðir, mér 

finnst fyrsti biti máltíðar oft ljúffengari en sá síðasti og mér finnst kaffi bragðast 

öðruvísi ef ég borða sætindi á milli sopa en ef ég er einungis að sötra kaffi. Þar sem 

slíkir samanburðir milli bragðs sem við finnum nú og sem við fundum áður virðast ekki 

ýkja vafasamir þá finnst okkur auðsætt að hægt sé að ímynda sér að aðrir finni annað 

bragð en við af sama mat. Hér verðum við að stíga varlega til jarðar að mati Dennetts. 

Þetta gerir nefnilega ráð fyrir að hægt sé að einangra upplifunina af bragðinu frá 

tilhneigingum til skoðana og hegðunar. Ef við strípum upplifunina af öllum áhrifum 

sem hún hefur á hugsun okkar, hegðun og tilhneigingar, erum við viss um að það verði 

eitthvað markvert eftir, einhver skynsýnd? Er mat mitt á bragðinu ótengt upplifun 

minni af því? Er tilhneiging mín til að fá mér annan bita óskyld skynsýndinni sem ég 

upplifi við fyrsta bitann? Get ég raunar greint þarna á milli sjálfur? Við skulum skoða 

dæmi. 

Oft er sagt að fólk sé með áunninn smekk. Við fyrstu kynni á ólífum er algengt að 

fólki mislíki þær en ávinni sér síðar meir smekk fyrir þeim og finnist þær þá vera 

hnossgæti. Finnur þetta fólk sama bragð af ólífum og áður fyrr en líkar nú bragðið eða 

finnur það nú annað og betra bragð en áður? Er hægt að aftengja bragðið af ólífum, dóm 

okkar um það bragð og viðbrögð okkar við því? Segjum að manneskja A segist finna 

sama bragð af ólífum nú sem og áður en þyki það núna gott og að manneskja B segist 

finna annað og betra bragð en áður. Bæði A og B þóttu ólífur vondar en þykja þær nú 

góðar. A segir skynsýndina hafa verið stöðuga en mat sitt á þeirri skynsýnd hafa breyst 

en B segir skynsýndina hafa breyst og að matið hafi haldist stöðugt. Ef B fengi að 

upplifa sama bragð og hún upplifði af fyrstu ólífunni sem hún smakkaði myndi henni 

mislíka það. Hún hefur í raun ekki áunnið sér smekk. Smekkurinn hennar hefur haldist 

stöðugur á meðan tíminn og reynsla hafa séð um að breyta bragðupplifuninni á ólífum í 

skynsýnd sem henni líkar (nú sem áður). 

Er munurinn á A og B raunverulegur munur á skynsýndum þeirra eða einungis 

tjáningarmunur? Þær gætu báðar haft rétt fyrir sér en að sama skapi gætu þær líka 

verið í stöðunni sem hin lýsir eða einhvers konar bland beggja. Skynsýndirnar og/eða 

smekkurinn gætu breyst það hægt og rólega að þær tækju ekki eftir því. Hvernig ættu 

þær að vita hvort sé raunin? Dennett heldur því fram að hér ströndum við. A og B geta 



 18 

hvorki fengið niðurstöðu með því að skyggnast í eigin hug né með því að leita á náðir 

reynslurannsókna. Hugskoðun byggist á því að þær muni hvernig ólífur brögðuðust og 

áreiðanleiki minnisins er ekki eitthvað sem hægt er að greina með hugskoðun. 

Reynslurannsóknir geta aldrei sagt okkur hvort heilaferli eigi þátt í að skapa 

skynsýndir eða í viðbrögðum við þeim. Sömu niðurstöður má ávallt túlka á þessa tvo 

ólíku vegu sem, í raun, eru báðir á villigötum þar sem það eru ekki skörp skil milli 

meðvitundar og viðbragða samkvæmt fjöldragalíkaninu. „[…] [L]ífeðlisfræðilegu 

sönnunargögnin, sama hve ítarleg, segja okkur ekki hvorum megin við minnið 

skynsýndirnar eiga sér stað“.32 Hugtakið ,skynsýnd‘ er þannig bæði óþarft og villandi 

þar sem það bætir engu við útskýringuna og því fylgir hugmyndin um kartesíska 

leiksviðið með skil sín milli formeðvitundar, meðvitundar og frámeðvitundar. 

Fyrst svo er í pottinn búið þá er afdráttarlaust aðgengi vitundarinnar að 

einkennum meðvitundar dregið í efa. Þótt okkur líði líkt og skynsýndir séu til (þær 

virðast vissulega vera til) þá höfum við ekki aðgengi til að greina á milli þeirra og áhrifa 

skynjunar á tilhneigingar okkar. Við teljum líka jafnan upplifun okkar og áhrif hennar 

á okkur alls ekki ótengd fyrirbæri. Ef við njótum bragðsins, er upplifunin ekki orðin 

önnur en ef okkur mislíkar það? Er til dæmis hægt að upplifa skynsýndina sem fylgir 

eftirlætismatnum manns án þess að njóta hennar? Væri það sama skynsýnd? Mér, líkt 

og Platoni, þykir mín uppáhaldsfæða stundum vond þegar ég er veikur en ég er alls 

kostar ófær um að segja til um hvort mér mislíki venjulega bragðið eða finni annað 

bragð.33 Enginn virðist trúa því að slíkar skynsýndir séu algerlega ótengdar áhrifum 

þeirra á okkur. Hefðinni samkvæmt hafa skynsýndir þó verið taldar vera eiginlegir 

eiginleikar. Eiginlegur eiginleiki er sá eiginleiki sem hlutur hefur í sjálfu sér en ekki 

sökum tengsla hans við neitt. Massi er eiginlegur eiginleiki en þyngd er það ekki. Ef 

skynsýndir eru ekki ótengdar áhrifum þá eru þær ekki eiginlegir eiginleikar heldur 

tengslaeiginleikar. Ef hluti af skynsýndinni ,vond lykt‘ er að upplifa skerta matarlyst þá 

er merking skynsýndarinnar tengd áhrifum á tilhneigingar. 

Hér erum við raunar að bera í bakkafullan lækinn því bragð er í grunninn 

tengslaeiginleiki. Dennett tekur dæmi af fenylþíókarbamíði (C7H8N2S). Bragðið af því 

veltur á genum þess sem það smakkar. Fyrir um fjórðung mannkynsins er það 

                                            
32 D. C. Dennett, „Quining Qualia“ Mind and Cognition: A Reader, ritstj. William G. Lycan 

(Oxford: Blackwell, 1990), 531. Þýðing mín. „... the physiological evidence, no matter how well 

developed, will not tell us on which side of memory to put the qualia“. Þ.e.a.s. við vitum ekki 

hvort upplýsingar berast okkur í gegnum skynfærin, þær bornar saman við minni og því næst 

birtar vitund okkar sem skynsýnd eða hvort þær birtast sem skynsýnd fyrst og þar næst sú 

skynsýnd borin saman við minni. 
33 Hér er vitnað í Þeætetus 166d-e. 
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algjörlega bragðlaust en fyrir alla aðra hefur það yfirgnæfandi beiskt bragð. Tæknilega 

séð gætum við stundað kynbótaræktun á mannkyninu þannig að öllum þætti það beiskt 

eða öllum þætti það bragðlaust. Var fenylþíókarbamíð beiskt, bragðlaust (eða hvort 

tveggja) í sjálfu sér fyrir tilkomu mannkynsins? Þessi spurning á ekki við. 

Fenylþíókarbamíð hefur (og hafði) ekkert bragð í sjálfu sér sem eiginlegan eiginleika. 

Bragðið hefur merkingu aðeins út frá þeim sem það upplifir. Bragðið er því 

tengslaeiginleiki sem veltur á viðmiðunarhóp. 

 Þetta er allt gott og blessað þegar kemur að bragði og lykt sem þjóna svo 

augljósum tælandi og fælandi hlutverkum fyrir mismunandi lífverur. Þegar kemur að 

litum, hins vegar, er torveldara að átta sig á sama atriði. Litir eru skólabókardæmi um 

ólýsanlega hluti. Sama hversu mörgum orðum yrði varið til að útskýra þá væri það 

aldrei nóg til að viðmælandinn vissi hvað þeir væru. Hvernig á ég að geta útskýrt fyrir 

þér hvað ,gulur‘ þýðir án þess að benda á hluti og nota orðið ,gulur‘? Hluti af þeirri 

skoðun að litir (sem og aðrar skynsýndir) eru taldir ólýsanlegir er að þeir hafa einnig 

verið taldir eiginlegir eiginleikar. Þeir virðast, út af fyrir sig, vera eiginleikar í sjálfu 

sér, einhvers konar grunnfyrirbæri sem einungis verður skilið út frá því sjálfu en ekki í 

ljósi tengsla þess við neitt annað. Húfan mín er blá og mamma bjó hana til. Það að hún 

sé mín og að mamma mín skapaði hana eru ekki eiginlegir eiginleikar húfunnar sjálfrar 

heldur tengsla hennar við annað. Það að hún sé blá er oft talið vera eiginlegur eiginleiki 

hennar en þetta er rangt. Litir eru nefnilega þvert á móti tengslaeiginleikar. Húfan er 

ekki blá í sjálfu sér, hún er blá fyrir mér með hliðsjón af minni litasjón. Sérhver 

upplifun á litum grundvallast á tengslum við upplifanda (sem geta haft mismunandi 

litasjón). 

Ennfremur er tilurð lita bundin samspili hluta og upplifenda. Litir væru ekki til 

án dýra með litasjón og litasjón væri ekki til án lita. Hvorugt hefur tilgang eða 

merkingu í fjarveru hins. „Það eru mistök að halda að fyrst voru litir […] og svo hafi 

móðir náttúra komið og nýtt sér þá eiginleika með því að litakóða hluti“.34 Litakóðun er 

ástæða þess að við sjáum liti. Litasjón býflugna og litakóðun blóma þróaðist samhliða að 

sama skapi og litasjón prímata og litakóðun ávaxta. Litir urðu til því „[s]umir hlutir í 

náttúrunni „þurftu að sjást“ og aðrir þurftu að sjá þá“.35 

Ef við ímyndum okkur jörðina fyrir tilkomu lífvera er líklegt að við gerum þau 

mistök að sjá hana fyrir okkur alveg eins og nú nema berari og líflausa. Steinar voru 

                                            
34 Dennett, Consciousness Explained, 378. „It is a mistake to think that first there were colors 

[…] and then Mother Nature came along and took advantage of those properties by using them to 

color-code things“. 
35 Sama rit, 377. „Some things in nature “needed to be seen” and others needed to see them“. 
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gráir, hraunkvika var appelsínurauð og snjór hvítur. En þar sem enginn var til staðar 

til að upplifa nokkuð þykir okkur augljóst að það var ekkert illa lyktandi, ekkert var 

sætt eða súrt eða beiskt. Það er engin ástæða fyrir nokkuð að bragðast eða lykta á 

nokkurn hátt ef ekki væri fyrir einhvern sem getur bragðað og lyktað og ekkert myndi 

veita þessum hugtökum merkingu. En það er galli á innsæi okkar ef við undanskiljum 

liti frá þessari augljósu athugun. Okkur þykir sjórinn hafa verið blágrænn en hann var 

ekki bragðvondur. Það að vera bragðvondur er merkingarlaust ef ekki er til neitt 

bragðskyn og það sama gildir um að vera blágrænn ef ekki er til neitt litaskyn.  

Ennfremur þróuðust skynfæri ekki til að veita hlutlausar upplýsingar um 

umheiminn eins og hann er. Þau þróuðust til þess að vara okkur við og lokka okkur.36 

Þau eru „... sírenur, bæði í skilningi slökkviliðsbíla og skilningi Hómers“.37 Lykt af 

úldnandi mat upplýsir okkur að einhverju leyti um ástand heimsins en fyrst og fremst 

segir hún okkur að halda okkur fjarri. Rauð ber æpa á okkur og sætt bragð hvetur mann 

til að fá sér meira. Upplifanir okkar á hlutum gegna þeim tilgangi að við bregðumst við 

þeim — tilgangur þess sem við köllum ,skynsýndir‘ er að hafa áhrif á hegðun. 

Samt sem áður virðist enn óútskýrt hvers vegna litir sýnast eins og þeir sýnast. 

Það er algengt að halda að skynsýndir okkar gætu alveg eins verið á annan veg á meðan 

viðbrögð okkar við þeim og afstaða okkar gagnvart þeim væri líkt og nú. Er það ekki í 

raun handahófskennd staðreynd að rautt líti út fyrir mér eins og það lítur út? Gæti það 

ekki alveg eins litið út líkt og blár lítur út fyrir mér? Gæti þín upplifun af tónum ekki 

alveg eins verið þríund neðar en mín upplifun? Við myndum aldrei komast að þessum 

mun á okkur þar sem við lærum litaorð og tóna með því að sjá og heyra liti og tóna í 

viðurvist annarra og herma eftir þeirra orðnotkun. Við myndum bæði nota orðin ,rauður‘ 

og ,mið A‘ fyrir sömu fyrirbærin en gætum upplifað þau á mjög frábrugðinn hátt. Þessar 

vangaveltur og tilbrigði af þeim kallast andhverf róf (e. inverted spectrum). Venjulega 

eru þessir innsæisaukar (e. intuition pump) settir fram á þrjá vegu: 

 a) Sé ég sömu litina og aðrir? Getum við nokkurntíman staðfest eða afsannað þá 

tilgátu? b) Getur tæknin komið til bjargar? Verður hægt að tengja saman tvo huga í 

framtíðinni þannig að annar fái að sjá það sem hinn sér eins og hann sér það? c) Gæti 

eina og sama manneskjan orðið fyrir því að litasjón hennar umturnist og aðlagað 

hegðun sína fullkomlega með andhverfum skynsýndum? 

                                            
36 Hér er ekki verið að tala um einhvers konar markhyggju (eða tilgangshyggju). Náttúruval er 

ekki forsjált ferli heldur vinnur blindandi að því að skapa hina margslungnu fegurð náttúrunnar. 

Samt sem áður eru ástæður fyrir ferlum í náttúrinni, „ástæður“ sem þurfa ekki að vera 

meðvitaðar eða metnar að nokkru leyti af þeim lífverum sem í hlut eiga. 
37 Dennett, Consciousness Explained, 384. „... sirens in both the fire-engine sense and the 

Homeric sense“. 
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  Við höfum þegar drepið á fyrsta liðnum. Fyrstu persónu sjónarhornið er 

óaðgengilegt utanaðkomandi og okkur fallast hendur þegar kemur að því að miðla litum 

með notkun orða. Ímyndum okkur að á sjónarsviðið kæmi tæki sem gerði öðrum kleift 

að sjá það sem annar sér. Maður setur upp gleraugu og við manni blasir kunnuglegur 

heimur í framandi litum. En segjum sem svo að tæknimaðurinn taki tengi úr sambandi, 

snúi því 180º og stingi því þannig í samband. Ef heimurinn birtist þá eins og maður er 

vanur honum, hver er rétta staðan á tenginu? Hvernig ættum að vita það? Hönnun slíks 

tækis krefst þess að það sé kvarðað út frá frásögnum notendanna sem setur okkur í 

sömu spor og áður.38 

 Varðandi c) liðinn vil ég heldur beina sjónum að betra dæmi sem Dennett tekur 

og er í þokkabót raunverulegt. Til eru gleraugu sem snúa sjónsviðinu á hvolf. Fólk sem 

prófar slík apparöt er, til að byrja með, broslega vanhæft í einföldustu verkum en er fært 

um að aðlagast svo rækilega að ekki sést munur á þeim. Spurningin sem leitar 

venjulega á fólk er: „Hvort snúa þau sjónsviðinu aftur við eða venjast því að það sé á 

hvolfi?“. Því aðlagaðra sem fólk er gleraugunum því gjarnara er það á að afskrifa 

spurninguna sem óviðeigandi.39 

Hún er óviðeigandi því hún gerir ráð fyrir kartesíska leiksviðinu. Í raun byggja 

öll andhverf róf á kartesíska leiksviðinu og því innsæi að hægt sé að flokka ferli í 

formeðvituð og frámeðvituð. Ef kartesíska leiksviðið væri í raun til þá væri augljóst að 

það sem birtist á tjaldinu væri ein tiltekin skynsýnd og viðbrögð okkar við henni gætu 

þess vegna verið hver sem er. Samkvæmt fjöldragalíkaninu er þetta á annan veg. 

Mismunandi ferli í heilanum sjá um afmarkaða smádóma — staðsetningu, lit lögun, 

hreyfingu og þess háttar. Þessir dómar eru aldrei leiddir saman í mynd af heiminum 

heldur bregðumst við við þeim. Viðbrögðin sem fólkið með gleraugun þarf að koma sér 

upp eru mjög mismunandi að gerð. Það er allt annað að læra að víkja sér undan bolta en 

til dæmis að kortleggja gönguferðir. Það er afsprengi kartesíska leiksviðsins að halda að 

allar slíkar aðlaganir eigi sér stað annað hvort fyrir eða eftir meðvitund. Þar sem það 

eru einfaldlega engin slík skil verðum við að hrista þessa hrífandi sýn af okkur. Það 

sama gildir um andhverfu rófin. Manneskja sem hlýtur andhvert litróf og aðlagast þarf 

ekki að aðlagast einungis með formeðvitundarlegum aðferðum eða 

frámeðvitundarlegum aðferðum. Með öðrum orðum þarf hún ekki, eftir aðlögun, annað 

hvort að sjá sömu skynsýndir og áður fyrr og vera orðin eðlileg á ný (formeðvituð 

aðlögun) eða sjá enn andhverfar skynsýndir en vera búin að aðlaga hegðun sína í 

                                            
38 Sama rit, 390.  
39 Sama rit, 397. 
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samræmi við þær (frámeðvituð aðlögun). Upplýsingameðhöndlun í heilanum er ekki það 

einfeldningsleg. Kjarni fjöldragalíkansins er að við getum ekki skipt meðvitundinni 

okkar upp í formeðvitað og frámeðvitað því það eru mörg hliðstæð ferli í gangi samtímis 

sem skapa sín drög að því sem á sér stað. Upplifanir okkar geta ekki verið aðskildar 

öðrum ferlum sem miða að því að ráða hegðun okkar. Ef innsæi okkar fussar og sveiar 

yfir þessum niðurstöðum fyrst um sinn verðum við að kollvarpa því og endurreisa nýtt, 

laust undan oki kartesíska leiksviðsins.  

Sjálfið 

Hvort heldur sem upplifanir þínar samanstanda af ólýsanlegum skynsýndum eða 

samofnum tilhneigingabúntum þá eru þær vissulega upplifanir þínar. Allar skynjanir 

sem þú átt, allar minningar og tilfinningar, hugsanir og geðshræringar eru þínar 

skynjanir, minningar, tillfinningar, hugsanir og geðshræringar. Þú ert upplifandinn. 

Hvert sem þú ferð fer sjálfið þitt með þér og hvað sem þú gerir þá er sjálfið þitt 

gerandinn. Sjálfið er eigandi líkama þíns, ábyrgðaraðili gjörða þinna og upplifandi 

upplifana þinna. Í senn hið sjálfsagðasta og hið furðulegasta fyrirbæri sem við þekkjum. 

 Trúarbrögð, heimspeki og hugmyndafræði frá mismunandi tímaskeiðum úr 

mismunandi heimshornum hafa haft frábrugðnar hugmyndir um sjálfið. Það hefur 

meðal annars þótt vera yfirnáttúruleg sál, stjórnandi hugans eða helber ímyndun. 

Dennett vill meina að sjálfið sé til en þó einungis sem sértækur tilbúningur.40 Sjálfið er 

ekki æðsti yfirmaður hugans, framkvæmdastjóri né nokkurs konar yfirvald. Slíkt 

fyrirfinnst ekki í heilastarfseminni. Öll virkni heilans er unnin af sérhæfðum ferlum 

(eða fylkingum ferla) sem eru takmörkuð hvað varðar getu og upplýsingaaðgengi og eru 

ekki hluti af nokkurs konar stigveldi. Anarkískt samfélag væri betri myndlíking fyrir 

hugann en einræði.  

 Sjálfið er til á sama hátt og þyngdarpunktur hlutar er til. Það er enginn einn 

staður í hlut þar sem allur massinn er. Þyngdarpunktur er tilbúningur eðlisfræðinga. 

Hann er nothæf einföldun á flóknum raunveruleika — góðkynja uppspuni. Sjálf hvers 

einstaklings er einnig góðkynja uppspuni, ofinn úr frásögnum og gjörðum. Köngulær 

vefa vefi, bjórar byggja stíflur og maurar smíða hallir og samfélög. Köngulær kunna þó 

ekki skil á hönnun vefjar síns, bjórar áforma ekki um gerð flóðgarða sinna og maurar 

eru ekki meðvitaðir um afrek sín. Manneskjur eru ámóta óvitandi þegar kemur að 

                                            
40 Sjá D. C. Dennett, „The Self as a Center of Narrative Gravity“ Self and Consciousness: 

Multiple Perspectives, ritstj. Frank S. Kessel, o.fl. (Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1992). 
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þeirra smíð. Þeirra umhverfi er sneisafullt af orðum og öðrum mem-miðlum sem þær 

óafvitandi innbyrða, handleika og dreifa, vefandi í leiðinni sjálf — eins konar 

þungamiðju frásagna. Sjálfið okkar er ekki uppspretta frásagnanna heldur frásagnirnar 

uppspretta sjálfsins. Sjálfið samanstendur af þeim og á upptök sín í þeim, að hluta til 

líkt og skálduð persóna. 

Skáldaðar persónur eru uppspunnar og sem slíkar er margt óvenjulegt við þær. 

Sér í lagi eru staðreyndir um þær ekki fastákveðnar heldur ótilteknar. Var Halldór 

Laxness með fæðingarblett á hægri ristinni? Svarið hlýtur að vera annað hvort já eða 

nei sama hvort við höfum nokkra leið til að komast að því eða staðfesta það. Var Ólafur 

Kárason, ljósvíkingur, með fæðingarblett á hægri ristinni?41 Hér er staðan önnur. Þessi 

spurning á sér ekki svar. Ef Laxness gerði því ekki skil hvort Ólafur hafi verið með 

slíkan fæðingarblett er einfaldlega engin staðreynd í því máli — við þurfum ekki að 

svara annað hvort já eða nei. Ef Laxness væri á lífi þá myndi hann ekki vita svörin því 

það eru engin ákvörðuð svör. Ef hann hefði skrifað aðra bók þar sem útlit hægri ristar 

Ólafs kæmi fram væri sú staðreynd þar með niðurnjörvuð.42 Þar sem hann er látinn og 

ímyndaði veruleikinn sem Ólafur kemur fram í fyrir vikið rígákvarðaður þá fáum við 

ekki svar við þessari spurningu. 

Sjálfið er sömuleiðis óákvarðað. Á sama hátt og Laxness hefði getað skáldað inn í 

eyðurnar og gefið okkur svar við spurningu okkar þá erum við stöðugt að skálda inn í 

frásagnirnar sem eru sjálfin okkar. Þær frásagnir sem hafa þegar átt sér stað eru 

niðurnjörvaðar en við erum í sífellu að skapa nýjar í viðbrögðum við umhverfi okkar og í 

samræðum við annað fólk. Þessar frásagnir túlkast (vanalega) sem heildstæð og 

þversagnalaus sjálfsævisaga með upptök frá einni og sömu þungamiðju. Slík einföldun á 

hinum stórbrotnu ferlum heilans og hugans er gríðarlega hjálpsamleg okkur sjálfum 

sem og öðru fólki. Sjálfið er, líkt og þyngdarpunktur, nytsamleg einföldun sem er til en 

ekki á sama hátt og efnislegir hlutir heldur sem óhlutbundinn uppspuni. 

Andmæli 

Ekki eru allir á eitt sáttir með útskýringar fjöldragalíkansins á meðvitundinni eða 

afleiðingar þess. Joseph Levine heldur því fram að afstaða Dennetts til skynsýnda sé 

                                            
41 Sjá Halldór Kiljan Laxness, Heimsljós (1937-40). 
42 Vel að merkja þá væri hann ekki þar með að afhjúpa svar sem þegar var til né heldur að 

komast að því hver væri raunin heldur að skapa ný sannindi um Ólaf. 
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óréttmæt.43 Hann byrjar á að leggja áherslu á greinarmun tveggja sjónarmiða sem 

Dennett og hans skoðanabræður eiga það til að leggja að jöfnu — sterka sýndarhyggju 

(e. bold qualophilia) og daufa sýndarhyggju (e. modest qualophilia). Báðar 

sýndarhyggjurnar sammælast um að einhver þáttur meðvitaðrar reynslu sé 

undanskilinn efnishyggjukenningum — að meðvituð reynsla með fyrirbæralegum (e. 

phenomenal) eiginleikum valdi slíkum kenningum vandræðum. Sterk sýndarhyggja 

telur að með okkar aðgengi að þessum eiginleikum meðvitundarinnar getum við fengið 

þekkingu á því að engin efnishyggjukenning geti náð utan um þetta fyrirbæri. 

Undanskildi þátturinn er utan ramma efnishyggjunnar. Dauf sýndarhyggja telur 

meðvitund falla innan ramma efnishyggjunnar en án þess þó að efnishyggjukenningum 

takist að útskýra hana. Það er gjá milli efnislegs skilnings okkar á heilanum og 

skilnings okkar á eiginleikum meðvitundar — gjá sem efnishyggjusinnar tækla ekki. 

Levine aðgreinir einnig tvær gerðir viðbragða við sýndarhyggjunni, smættunarhyggju 

(e. reductivist) og útrýmingarhyggju (e. eliminativist). Smættunarhyggjan segir að 

efnislegar útskýringar geri í raun grein fyrir meðvitundinni. Það er engin gjá. 

Útrýmingarsinnar segja að vissulega sé gjá en það er sökum þess að það sem 

sýndarhyggjusinnar eigi við þegar þeir tala um meðvitundina sé ekki raunverulegt 

fyrirbæri til að útskýra. Það er ekkert með þá eiginleika sem þeir eigna henni — 

meðvitundin er tálsýn, hugræn blekking, og efnishyggjukenningar útskýra allt sem 

útskýra þarf. Levine álítur Dennett vera í seinni hópnum. Að hans dómi verða allir 

efnishyggjusinnar að vera útrýmingarsinnar þegar kemur að því að hafna sterkri 

sýndarhyggju þar sem hennar skilningur á meðvitundinni er, forsendum samkvæmt, 

ósamrýmanlegur efnishyggjulegum útskýringum — skynsýndir eru óefnislegar í 

skilningi sterkrar sýndarhyggju. Gegn daufri sýndarhyggju vill hann þó meina að þessi 

afstaða eigi ekki rétt á sér. 

 Levine aðhyllist daufa sýndarhyggju. Hann færir rök fyrir því að sú sterka gangi 

of langt þegar hún dragi frumspekilegar niðurstöður af þekkingarfræðilegu aðgengi. Það 

sem er aðgengilegt huga okkar veitir ekki endilega innsýn inn í það sem raunverulega 

er. Við erum ekki óskeikul þegar kemur að eiginleikum meðvitundarinnar fyrir tilstilli 

aðgengis okkar að henni. Þar á ofan hníga öll rök að því að meðvitundin sé náttúrulegt 

fyrirbæri, að skynsýndir orsakist af efni og séu í grunninn efnislegir eiginleikar. Hann á 

því frumspekilega samleið með efnishyggjusinnum. Það sem greinir hann að er 

þekkingarfræðileg afstaða. Jafnvel þótt hann samþykki að skynsýndir hljóti að vera í 

                                            
43 Sjá Joseph Levine, „Out of the Closet: A Qualophile Confronts Qualophobia“ The Philosophy of 

Daniel Dennett, ritstj. Christopher Hill (Feyetteville: University of Arkansas Press, 1994). 
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grunninn efnislegar þá sér hann ekki hvernig svo á að vera. Efnishyggjukenningar 

virðast ekki útskýra hvers vegna ógrynni taugaboða ættu að birtast okkur svona. 

 Dennett virðist ætla að svara kalli daufu sýndarhyggjunnar með sínu 

fjöldragalíkani og útskýra meðvitundina, eiginleika hennar og skynsýndir. Levine vill þó 

meina að hann útskýri ekki skynsýndir heldur útiloki þær sem eitthvað sem þarfnist 

útskýringar.44 Dennett sammælist sýndarhyggjunni um að ekki sé hægt að útskýra 

skynsýndir, ekki vegna óefnisleika þeirra eða þekkingarfræðilegrar gjár, heldur vegna 

þess að þær eru ekki til. Levine beinir spjótum sínum ekki einungis að Dennett heldur 

að öllum kenningasmiðum sem eru útrýmingarsinnaðir gagnvart daufri sýndarhyggju. 

Hann segir þá vanalega rugla saman sterkri og veikri sýndarhyggju, útskýra ekki 

upplifanir heldur dóma okkar og frásagnir um upplifanir og rægja fyrstu persónu 

sjónarhornið sem markvert fyrirbæri sem þarfnast útskýringar. 

 Levine segir að í afneitun sinni á tilvist skynsýnda hafi Dennett verið að 

andmæla sterkri sýndarhyggju og djörfum fullyrðingum hennar um eðli skynsýnda. Rök 

hans sem beinast að þvílíkum fullyrðingum bíta ekki á daufri sýndarhyggju sem 

fullyrðir ekkert um eðli meðvitundarinnar heldur undirstrikar vanþekkingu okkar á 

tengslum hennar og efnis. Levine vill ekki meina að skynsýndir séu óefnislegar eða 

eiginlegir eiginleikar eða nokkuð af þeirri sort heldur einungis að hann sé upplifandi 

upplifunar og að sú staðreynd ásamt því hvernig sú upplifun sé hafi ekki verið útskýrð 

af efnishyggjunni.45 

 Að láta sem svo að meðvitund og skynsýndir séu fræðileg aukaatriði sem hafi 

engan útskýringarmátt og séu því óþörf í kenningum okkar er að líta fram hjá upplifun 

sem fyrirbæri. Það er það sem Dennett gerir að mati Levine þegar hann tekur til greina 

það sem fólk segir um upplifanir en ekki upplifanirnar sjálfar. Kenningu Dennetts er 

ekki ætlað að útskýra hvernig meðvitund er fyrir fyrstu persónu sjónarhornið heldur 

útskýra hvers vegna fólk segir það sem það segir um fyrstu persónu sjónarhornið. Hann 

gerir sér þannig kleift að afneita tilvist meðvitundarinnar (með því að afneita tilvist 

skynsýnda) þar sem hún sjálf er ekki hluti af þeim gögnum sem þarfnast útskýringar. 

Levine kallar eftir breyttri nálgun þar sem kenningarnar svara til meðvitaðrar 

upplifunar en ekki frásagna af henni. 

 Hér vandast málið því sýndarhyggjan er rótföst í fyrstu persónu sjónarhorninu á 

meðan efnishyggjan gerir kröfu um vísindalegt þriðju persónu sjónarhorn. Þetta fyrstu 

persónu sjónarhorn er að dómi Levine ástæða þess að ómögulegt virðist að hafna 

                                            
44 Sama rit, 112. 
45 Sama rit, 114. 
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sýndarhyggjunni en á sama tíma helsta ástæðan fyrir því að erfitt er að verja hana. Ef 

ég segi þér að ég sé að eiga tiltekna upplifun núna þá er ég ekki bara að segja það, ég er 

ekki aðeins þeirrar skoðunar að ég sé að eiga hana heldur er ég í raun að upplifa hana. 

Samkvæmt líkani Dennetts er þó engin eðlismunur milli þess að vera þeirrar skoðunar 

að þú eigir upplifun og í raun og veru að eiga þá upplifun vegna þess að skynjun og 

meðvitund samanstanda af smádómum. Levine heldur að hér séu fyrirbæralegir 

eiginleikar ástandsins (hvernig upplifunin er) ekki nægilega vel aðgreindir frá 

framsetningarinntakinu (af hverju upplifunin er). Ég er að upplifa grænt borð. 

Upplifunin er af grænu borði. Hvernig upplifunin er get ég ekki sagt og það er þetta 

hvernig sem efnishyggjan á erfitt með að útskýra. Smádómar fjöldragalíkansins láta líta 

út fyrir að meðvituð upplifun sé ekkert nema framsetningarinntak án nokkurra 

fyrirbæralegra eiginleika. 

Dennett svarar með því að benda á að hans greiningaraðferð, sem hann kallar 

gagnfyrirbærafræði (e. heterophenomenology), skilji ekkert útundan jafnvel frá 

sjónarhóli sýndarhyggjunnar.46 Með því að útskýra alla okkar dóma um, og frásagnir af, 

meðvitaðri reynslu er ekkert undanskilið sem fram fer í meðvitundinni og engu er bætt 

við sem ekki fer þar fram. Ef einhver meðvituð reynsla hendir þig án þinnar vitneskju 

þá er hún jafnóaðgengileg þér og gagnfyrirbærafræðinni. Aftur á móti ef dómar okkar 

um eigin reynslu geta verið rangir (sem Levine sammælist um) þá verðum við að 

útskýra hvers vegna við dæmum á þann hátt, ekki hvers vegna reynslan sé þannig í 

raun. Vissulega getur maður átt reynslu sem orð ná ekki góðri haldfestu á en maður 

getur þá sagt einmitt það. Verk kenningarinnar er þá að útskýra hvers vegna 

viðkomandi metur þá reynslu ólýsanlega en ekki að útskýra hvers vegna reynslan er, í 

frumspekilegu eðli sínu, ólýsanleg. 

 Levine telur grundvallarsannindi að hann sé upplifandi upplifana og vill fá 

útskýringu á eðli þessa aðgengis sem hann hefur að sínum upplifunum. Fyrstu persónu 

aðgengið sem Levine vill fá útskýringu á er í augum Dennetts á misskilningi byggt. Það 

gerir ráð fyrir sjálfinu hans Levine sem áhorfanda að kartesísku leiksviði. Um leið og 

við höfnum kartesískri efnishyggju og hennar hafurtaski þá er ekkert „ég“ sem „hefur 

aðgang“ að upplifunum. Égið er skapað úr víxlverkun meðvitundarinnar en ekki öfugt.47 

 Þar að auki mætti benda á að það sem Levine biður um útskýringu á er alls ekki 

einfalt að skilja. Líkt og það er erfitt að skilja hvernig mörg lög af sýndarvélum 

(hugbúnaður á hugbúnað ofan) skapa notendaviðmót tölvunnar þá er flókið að skilja 

                                            
46 D. C. Dennett, „Get Real: Otto and the Zombies“ sama rit. 
47 Sama rit, 540. 
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hvernig fylkingar taugaboða í fylkingum fylkinga (o.s.frv.) skapa upplifun. Hugsið ykkur 

til dæmis að þurfa að leika látbragðsleikara að leika fylliraft að leika tennisspilara.48 

Með því snúnara við þann leik væri að fylgjast með öllum lögum leiksins. Enn flóknara 

er að skilja hvernig rafrásir lesa vélamál, sem unnið er úr smalamáli sem unnið er úr 

kóða. Það er þó leikur einn miðað við að skilja virkni heilans þar sem við eigum enn 

langt í land með að skilja ferlin í honum, jafnt að innan sem að utan.  

                                            
48 Dennett, Consciousness Explained, 216. 
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Niðurlag 

Í þessari ritsmíð höfum við skoðað samband hugar og heila auk ráðgátunnar um hvernig 

efni geti skapað upplifun út frá kenningum Daniels Dennett. Þar sem tvíhyggjan skapar 

fleiri vandamál en hún leysir að hans mati tekur hann efnishyggjuna sem sinn 

útgangspunkt. Við henni blasir þó erfitt verk — útskýring á því hvernig heilinn skapar 

hugann með efnislegum taugum og taugaboðum, hvernig að því er virðist óefnislegir 

þættir hugans orsakast af efni. 

Dennett kappkostar að uppræta þá villandi sýn á meðvitundina sem hefðin hefur 

greipt í innsæi fólks og aftrar framförum á skilningi okkar. Helstu blórabögglarnir eru 

kartesíska efnishyggjan, sú hugmynd að heilaferli verði meðvituð með því að komast á 

sérstakan stað í heilanum eða umbreytast í meðvitundarform og kartesíska leiksviðið 

sem sér meðvitundina fyrir sér sem lokaútgáfu upplifunar sem birt er vitund manns. 

Þessir þættir fá ekki staðist í ljósi þeirra gagna sem sálfræðin og líffræðin veita okkur. 

Fjöldragalíkan Dennetts freistar þess að flétta þau vísindi saman við tölvunarfræði, 

þróunarfræði og gervigreindarvísindi til þess að skapa heildstæða mynd af virkni 

heilans. Það fullyrðir að ekki séu skörp skil milli formeðvitundar og frámeðvitundar og 

enginn tímapunktur þar sem eitthvað fer úr því að vera undirmeðvitað (eða ómeðvitað) 

yfir í að verða meðvitað. Mannshugurinn er sýndarvél, byggð á memum og memáhrifum 

þar sem mörg hliðstæð ferli vinna sjálfstætt og í samkeppni hvert við annað um yfirráð 

yfir hegðun og athygli. Meðvitundin er úrvinnsla þeirra ferla sem ná áhrifum innan 

heilans og móta tilhneigingar okkar og gjörðir. 

Líkanið er ekki óumdeilt. Það hefur í för með sér sýn á sjálfið sem sértækan 

uppspuna og góðkynja blekkingu ásamt því sem það lítur á skynsýndir sem samofin 

tilhneigingabúnt. Vegna þess að það er ekkert leiksvið, engin lokaútgáfa og ógrynni 

ferla sem eiga sér stað samtímis álítur Dennett að ekki sé hægt að aðskilja upplifanir 

okkar frá áhrifum á hegðun. Öll einkenni meðvitundarinnar, frá litum til geðshræringa, 

eru samtvinnuð áhrif heilaferla á atferli. Levine telur Dennett ganga of langt og 

hreinlega afneita upplifun okkar og meðvitund með því að taka fyrstu persónu 

sjónarhornið ekki alvarlega og útskýra einungis hvers vegna við segjum það sem við 

segjum um meðvitundina en ekki hana sjálfa. Þriðju persónu aðferðafræði Dennetts er 

vísindaleg og vandvirk en það er eftirlátið lesanda að velta því fyrir sér hvort hún og 

afstaðan sem hún skilar Dennett skilji óhjákvæmilega eitthvað útundan. 

Í leit okkar að skilningi á því líffæri sem við notum til að skilja stöndum við 

frammi fyrir ráðgátu. Heilinn er sá staður sem efni og orka mynda vitund — það 
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fyrirbæri sem heimurinn notar til að skilja sjálfan sig. Rannsókn á meðvitundinni er 

þeim vandkvæðum bundin að við neyðumst til að nota meðvitundina til að rannsaka 

hana sjálfa. Hvort sem við nálgumst hana frá fyrstu persónu eða þriðju persónu 

sjónarhorni þá býr þekking og skilningur okkar á henni í okkar eigin meðvitund. 

Greining Dennetts hefur ekki leyst þessa ráðgátu en hún hefur ef til vill fært okkur 

skrefi nær. Með því að samtvinna þekkingu frá ólíkum sviðum í heildræna mynd gerir 

nálgun hans okkur kleift að feta okkur í átt að skilningi á meðvitundinni. 
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