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Et tilbakevendende tema i både datavitenskap og filosofi er muligheten for at roboter
med kunstig intelligens ikke bare kan leses om i science fiction, men også bli virkelige.
Kan vi, i nær eller fjern fremtid, interagere med roboter som reflekterer over sitt følelsesliv og sine ønsker? I denne artikkelen tar jeg fokuset vekk fra datamaskiner og programmene som instruerer den, og prøver å finne bevissthet i prosessen som oppstår når
maskinen kjører et program.

N

år datamaskiner utfører en beregning, følger de kommandoer fra et dataprogram. Kommandoene har
en rigid syntaks, og operasjonene datamaskinen utfører,
følger strenge regler for syntaksDet er utføringen av da- manipulering. Maskinene føltaprogrammet som har ger trinnvise, enkle regler for å
kognitive egenskaper, og utregne korrekte resultater, gitt
informasjonen som blir matet
ikke datamaskinen som
inn. Datamaskiner forstår ikke
utfører simuleringen/ innholdet i en tekststreng eller
beregningen, eller pro- et symbol, men utfører mekagrammet som beskriver niske og elektroniske operasjohvordan datamaskinen ner i henhold til hvordan de er
programmert. Dette står i sterk
skal operere. kontrast til hvordan mennesket
fungerer. Vi responderer på ord
eller symboler fordi vi forstår deres betydning.
Ifølge John Searle vil datamaskiner aldri få denne
forståelsen. Han argumenterer for dette ved hjelp av tankeeksperimentet «det kinesiske rommet» (Searle 1980).
I det kinesiske rommet sitter et menneske som ikke kan
kinesisk, men som kommuniserer med omverdenen på
kinesisk ved å følge instrukser som ligner dem vi gir en
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datamaskin. Siden mennesket ikke forstår hva som blir
kommunisert, vil heller ikke en datamaskin forstå, hevder Searle. Han mener at kun spesielle, biologiske, kausale
egenskaper, som de vi finner i menneskehjernen, kan gi
opphav til bevissthet, forståelse og intensjonalitet. Han argumenterer altså for at en simulering av menneskets kognitive evner utført av en slik datamaskin aldri selv vil få
disse evnene. Han mener derimot ikke at det er prinsipielt
umulig å lage maskiner med kognitive evner, siden menneskehjernen selv er en slik maskin.
I denne artikkelen vil jeg beskrive Searles argumenter
i detalj og betrakte noen interessante motargumenter han
har blitt møtt med. Det er også viktig å forstå hva som
menes når vi sier at en maskin følger «formelle regler for
syntaks-manipulering», så jeg vil forklare dette ved å gi en
generell beskrivelse av hva slags operasjoner og beregninger
en datamaskin kan utføre. Jeg vil spesielt ta for meg simuleringsargumentet mot Searles tankeeksperiment. Ifølge
dette argumentet vil en simulering av det som kausalt skaper menneskets kognitive evner, også ha de samme evnene.
Tanken er at en datamaskin som simulerer nevroner og
nervebaner, i like stor skala som i en menneskehjerne, kan
sies å inneha kognitive evner. Klarer man å vise dette, viser

man samtidig at man ikke på prinsipielt grunnlag kan benekte at en datamaskin kan inneha bevissthet.
Jeg vil legge vekt på at det er utføringen av dataprogrammet som har kognitive egenskaper, og ikke datamaskinen
som utfører simuleringen/beregningen, eller programmet
som beskriver hvordan datamaskinen skal operere. Selve
utføringen av et dataprogram kalles en «prosess», og den
kan anses som en tredje entitet ved siden av datamaskinen
og dataprogrammet. Dette perspektivet vil gjøre det lettere
å forstå hvorfor en person som utfører beregningene, heller ikke vil ha den relevante forståelsen, selv om prosessen
han instansierer, kan ha det.
I likhet med Searle vil jeg ikke diskutere forholdet mellom forståelse, intensjonalitet og bevissthet, og heller ikke
forholdet mellom mentale, intensjonale og kognitive tilstander. Generelt handler debatten om hvorvidt datamaskinen kan sies å ha et sinn («mind»). Som Searle selv skriver er spørsmålet hvorvidt «the appropriately programmed
computer really is a mind, in the sense that computers given the right programs can be literally said to understand
and have other cognitive states» (Searle 1980:417).
Datamaskinen som symbolmanipulator
Datamaskinen gjør ikke noe mer enn å følge regler for
syntaks-manipulering. For å utvikle selv de mest avanserte
dataprogrammer trenger man ikke sterkere regler enn dem
av typen «hvis du ser symbol y, i kontekst xyz, erstatt y
med symbol w». Datamaskiner opererer ikke direkte slik,
og vi som programmerer dem slipper heldigvis å skrive
programmer på denne måten. Imidlertid hadde det vært
tilstrekkelig å benytte instruksjoner av denne typen for å
lage like kraftige programmer; i prinsippet kan man oversette moderne programmeringsspråk til et slikt språk.1
Datamaskinen leser inn symboler (via tastatur, dokumenter, digitale kameraer etc.), prosesserer dem og sender dem
ut i en ny form (på monitor eller printer, for eksempel som
«grønn prikk på piksel nummer i»).2 Mange deler Searles
intuisjon om at en slik maskin ikke kan være i besittelse
av bevissthet.
Når vi analyserer en datamaskin som utfører et program, er det naturlig å dele fenomenet opp i tre: For det
første har vi i) selve datamaskinen, som innehar de fysiske
komponentene for beregning (prosessor, minne, kommunikasjonskanaler etc.), dernest har vi ii) programmet, en
oppskrift som instruerer datamaskinen i hva den skal gjøre, og iii) prosessen som oppstår når datamaskinen utfører
instruksjonene i et program. Datamaskinen, eller prosessoren, har ikke selv «intelligens», men utfører bare slavisk
de instruksjoner som programmet gir den. Programmet

selv har heller ingen «intelligens», det er bare en oppskrift
som blir tolket av en datamaskin, og som styrer hvordan
maskinen skal operere. Kombinasjonen av disse to utgjør
imidlertid en prosess, en formålsrettet rekke med hendelser som resulterer i et produkt.
Vi kan analysere mennesket på samme måte. Hjernen
vår består av en rekke celler som sender elektriske signaler
til hverandre. Hver enkelt celle kan neppe tilskrives mentalitet, og vi kan i prinsippet forutsi hvordan den vil oppføre seg. Nettverket av hjerneceller som sender og mottar
elektriske impulser, gir imidlertid opphav til den menneskelige bevisstheten (så vidt vi vet). Vi sier da at hjernemassen tilsvarer datamaskinen, og at måten hjernecellene
interagerer på tilsvarer dataprogrammet – mer presist:
Dataprogrammet tilsvarer nettverksmodellen man kan ekstrahere fra cellenes atferd. Dataprosessen blir da den målrettede aktiviteten hos en bestemt mengde hjerneceller.
Sett at man kan simulere alle de fysiske egenskaper i
et menneske som er relevant med hensyn til bevissthet, i
en kunstig agent (en robot styrt av et dataprogram), og at
de som betrakter agenten utenfra med rimelighet kan anta
at denne agenten innehar intenHjernen vår består av en
sjonale sinnstilstander. I et slikt
tilfelle mener jeg at vi må aksep- rekke celler som sender
tere ett av følgende alternativer: elektriske signaler til
Enten har den simulerte aktøren hverandre. Hver enkelt
faktisk bevissthet, eller så impli- celle kan neppe tilskriserer Searles argumentasjon en
ves mentalitet, og vi kan
form for epifenomenalisme eller
overdeterminering.3 Altså: Enten i prinsippet forutsi hvorhandler vi på bakgrunn av men- dan den vil oppføre seg.
tale tilstander, eller så har ikke
mentale tilstander noen kausal kraft, fordi vi ved en simulering av de fysiske momentene får en aktør som handler
likt som vi gjør. Alternativt ville de samme handlingene
foregått uten mentale tilstander fordi det er snakk om en
overdeterminasjon; det fysiske (som blir simulert) forårsaker de samme hendelsene som det mentale (som Searle
mener vi ikke kan gjenskape ved symbolmanipulasjon).
Det kinesiske rommet
Searle er kritisk til den sterke formen for kunstig intelligens (sterk AI) og dens tilhengere. Ifølge sterk AI er en
korrekt programmert datamaskin faktisk et sinn. Vi har
også tilhengere av svak AI, som vil bruke en datamaskin for
å forstå hvordan bevisstheten fungerer (Searle 1980:417).
Utgangspunktet for kritikken er et program, skapt av
Robert Schank og hans kolleger, som kan lese små fortellinger om restaurantbesøk for deretter å svare korrekt på
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spørsmål om hendelsene i fortellingen.4 Dette programmet er ment å simulere den menneskelige evnen til å forstå
historier, og besvare spørsmål om fakta som ikke inngår i
historien. Hvis man for eksempel blir fortalt at en mann
forlater restauranten uten å betale for seg, i sinne over at
maten var stekt til kull før den ble servert, kan mennesker
lett slutte seg til at maten ikke ble spist. Programmet til
Schank skal også ha den samme evnen: Gjennom en representasjon av menneskelig restaurantkunnskap er den i
stand til å svare korrekt på spørsmål av typen: «Spiste mannen opp maten han ble servert?»
Enkelte tilhengere av sterk AI skal visstnok gå så langt
som å påstå at Schanks program faktisk kan forstå historiene det blir servert (Searle 1980:417), noe Searle ikke
går med på. Han mener imidlertid at argumentene hans
viser at ingen datamaskin kan bli bevisst gjennom å utføre
dataprogrammer (syntaktisk manipulasjon). Når vi har
avklart begrepene er det grunn til å tvile på denne generaliseringen, men før vi kommer så langt, la oss se hva Searle
faktisk skriver.
Tankeeksperimentet om det kinesiske rommet er utgangspunktet for alle argumentene Searle fremmer mot
bevissthet i datamaskiner. Det går ut på at en mann som
sitter inne i et lite rom, utfører en rekke syntaktiske symbolmanipulasjoner med utgangspunkt i et sett med regler
han leser av fra en regelbok. Reglene anvendes på tekster
han mottar gjennom et hull i veggen, og resultatet av hans
beregninger returneres som en tekst gjennom et annet
hull. Tekstene som kommer inn og går ut, er skrevet på
kinesisk, et språk mannen ikke forstår, mens regelboken
er skrevet på et språk han forstår. Reglene sier her noe om
hvordan den siste teksten skal utformes ut fra de første.
La oss videre se for oss at tekstene han får inn, utgjør
en liten historie om et restaurantbesøk og spørsmål om
denne historien (begge skrevet på kinesisk). Teksten han
produserer (også skrevet på kinesisk) i henhold til regelboken, er korrekte svar på disse spørsmålene. Mannen som
sitter og beregner svarene, forstår derimot ikke noe av innholdet, verken i historien, spørsmålene eller svarene. Han
følger bare regelboken. Dermed synes heller ikke Schanks
program å være i stand til å forstå verken engelsk eller kinesisk; det utfører bare de samme beregningene som mannen i maskinen. Searle går imidlertid ut over eksempelet
til Schanks program, og hevder at en symbolmanipulator
aldri vil være i stand til å forstå språk, fordi et menneske
kan utføre de samme beregningene uten å forstå innholdet
i hva han eller hun beregner:
[W]hatever purely formal principles you put into the com22
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puter, they will not be sufficient for understanding, since a
human will be able to follow the formal principles without
understanding anything (Searle 1980:418).

Motargumentene har vært mange, og av dem Searle nevner i «Minds, Brains and Programs» (Searle 1980), vil
jeg bare ta for meg dem som er relevante for mitt formål her. Searle har døpt disse Systemsvaret, Robotsvaret og
Hjernesimulatorsvaret.
Systemsvaret sier at selv om personen i det kinesiske
rommet ikke forstår kinesisk, så forstår rommet som helhet kinesisk. Argumentet går altså ut på at selv om en
del av systemet ikke forstår kinesisk, kan man ikke si at
hele systemet ikke forstår kinesisk. Jack Copeland har
belyst dette argumentet på en interessant måte. Selv om
kontorassistenten Trine aldri har svindlet noen, kan man
ikke slutte at firmaet hun jobber for, aldri har gjort det
(Copeland 2007:128). Selv om Trine, som er en del av noe
større, ikke har egenskapen x, er det en feilslutning å si at
det hun er en del av, ikke har egenskapen x.
Searle svarer her at selv om en person hadde memorert hele regelboken, ville han fremdeles ikke ha forstått
historien. I stedet for et kinesisk rom kan vi altså se for
oss at mannen internaliserer regelboken og produserer svar
på kinesisk, og at han fortsatt ikke forstår et ord av hva
han skriver (Searle 1980:419). Nå er systemet som skriver
svar på kinesisk, en del av mannen heller enn omvendt.
Systemsvaret kan her gå videre og si rett ut at den delen
som foretar beregningene, faktisk forstår kinesisk. Man får
jo uansett en lignende feilslutning som den over, selv om
jeg ikke kan oppbygge vev og organer, kan en del av meg
det. Searle svarer kontant: «Whereas the English subsystem knows that ‘hamburgers’ refers to hamburgers, the
Chinese subsystem knows only that ‘squiggle squiggle’ is
followed by ‘squoggle squoggle’» (Searle 1980:419). Hvis
man anser prosessen som oppstår, som den bevisste aktøren, i motsetning til mannen som genererer prosessen
ved å følge regelboken (internalisert eller ikke), trenger det
ikke være noen motsetning her. Gjennom å følge reglene
holder mannen i gang en prosess med bevissthet om hamburgere, og som kan referere til hamburgere på kinesisk,
uten at mannen selv forstår hva som blir kommunisert.
For lettere å se for oss et system som kan bruke ord til å
referere direkte til omverdenen, kan man se på Robotsvaret.
Her går man videre med en bredere antagelse: I stedet for
Schanks program har man en robot, med kamera, motoriserte armer, ben og det hele, som på bakgrunn av beregninger og input fra kamera kan interagere med sine omgivelser. Dette er altså egenskaper det kinesiske rommet
mangler, men som kanskje må til for å få en bevisst aktør.

Searle svarer her kort at hvis disse beregningene ble gjort
beskriver «sanseinntrykk» tilsvarende dem roboten blir
av et menneske, basert på kinesisk input og output (for
servert. Rent teoretisk blir dette det samme: Et videokaeksempel at kameraet produserte en kinesisk tekst basert
mera genererer en rekke med symboler som blir tolket av
på hva den filmet, og teksten personen produserte på bakdatamaskinen. Poenget til Searle er ikke hva slags inforgrunn av regelboken, fikk roboten til å bevege armene),
masjon som blir servert det kinesiske rommet, men at en
så ville dette mennesket fremdeles
ikke ha noen forståelse annet enn
av reglene for symbolmanipulasjon.
Dette kan jeg ikke gå med på. I systemsvaret forsøkte vi å vise at mennesket i det kinesiske rommet ikke
trenger å forstå hva som menes med
«hamburger», selv om det kinesiske
rommet (som mennesket er en del
av) forstår det. Med roboten har vi
i tillegg et system som kan referere
til hamburgeren, for eksempel ved å
peke den ut.
Searle
hevder
videre
at
Robotsvaret «tacitly concedes that
cognition is not sole[l]y a matter of
formal symbol manipulation, since
this reply adds a set of causal relation with the outside world» (Searle
1980:420). Det er imidlertid ingen
prinsipiell forskjell på den kausale
relasjonen mellom historien, spørsmålene og svarene i det kinesiske
rommet, og relasjonen mellom kameraet og armene til roboten. Searle
har hele tiden snakket om Schanks
program og det kinesiske rommet, Illustrasjon: Eli Renate Bye Johansen
hvor begge uten tvil har en kausal
relasjon til verden utenfor. Jeg går altså ut ifra at både
enhet som er begrenset til de operasjoner en datamaskin
bevisste mennesker, det kinesiske rommet og alle former
er begrenset til, ikke kan ha mentalitet. Det er ingen forfor sterk AI har en kausal relasjon til verden utenfor. Hvis
mell forskjell mellom det kinesiske rommet og utvidelser
Searle nekter å åpne opp for denne muligheten, ville vi
av dette hva angår utregningskraft. Det en datamaskin kan
selvfølgelig aldri få et kinesisk rom som vet hva «hamburregne ut, kan også det kinesiske rommet regne ut. Når vi
ger» refererer til.5 Dette av den åpenbare grunn at man må
utstyrer roboten med kamera og mikrofon, tilsvarer dette
ha erfart hamburgere for å vite hva det er. Det er derimot
at det kinesiske rommet får inn en rekke med symboler på
ingen grunn til å anta at man ikke kan få slik informaet dokument som beskriver hva kameraet og mikrofonen
sjon ved hjelp av dokumenter som blir servert gjennom
tar opp. Utstyrer vi roboten med armer og ben, tilsvarer
en luke.
dette at dokumentene som kommer ut fra det kinesiske
Man kan her innvende at det kinesiske rommet får
rommet, kan dirigere robotens bevegelser. Mannen som
mindre tilgang til verden siden det kun mottar dokumensitter der inne og utfører beregningene, skjønner like lite
ter gjennom en luke, mens roboten mottar «sanseinnav hva som foregår.
trykk». At det kinesiske rommet får inn dokumenter på
Hjernesimulatorsvaret er det siste motargumentet som
er verdt å gå inn på. Tanken går ut på at man lager et pro«kinesisk», er derimot kun ment å være beskrivende; man
gram som simulerer nevronavfyringene i hjernen, fremfor
kan i stedet se for seg at rommet mottar dokumenter som
Lars-Erik Bruce
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Illustrasjon: Viktor Pettersen
direkte å forsøke å representere kunnskap om verden i
programmet. Searle ber oss her forestille oss at mannen
i det kinesiske rommet, i stedet for å produsere tekst ved
hjelp av regelboken og input, heller opererer på vannrør,
med ventiler som forbinder rørene. Hver forbindelse korresponderer med en synapse i hjernen, og systemet er skapt
slik at når mannen har skrudd på de riktige ventilene (ifølge regelboken), dukker det opp et kinesisk svar.
Han spør seg så hvor forståelsen i systemet befinner
seg. Man får kinesisk som input, vannrørene simulerer de
formelle strukturene hos en kinesisk person, men mannen som opererer ventilene forstår fremdeles ikke kinesisk.
Og det gjør heller ikke vannrørene! Videre poengterer han
at man ikke har simulert det som virkelig er avgjørende,
nemlig hjernens «causal properties, its ability to produce
intentional states» (Searle 1980:421).
For å forstå denne innvendingen er det viktig å forstå
hva Searle egentlig mener med «kausale egenskaper» og
«intensjonale tilstander». Er det slik at den faktiske fysiske
implementeringen av nerveceller og synapser i hjernen
24
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skaper et nytt fysisk fenomen, som er, eller er årsaken til,
intensjonale tilstander? Er det kun hjernens biologi som
frembringer mentale egenskaper? Hvilke kausale egenskaper har hjernen ut over sekvensen av nevronavfyringer (og
annen modellerbar aktivitet)?
Thesevs’ hjerne
Tanken om at en elektronisk simulering av en klump med
nerveceller skulle kunne skape bevissthet, kan virke pussig, men er dette mer underlig enn at en mengde faktiske
nerveceller i en menneskehjerne gjør det samme? Searle
tar utgangspunkt i noe de fleste vil være enig i at ikke
innehar bevissthet (om kinesisk), og sier så at intet man
legger til, tilfører en slik bevissthet. Uansett hvor mange
mennesker som betjener det kinesiske rommet, eller hvor
kompleks regelboken er, eller hvor mye input man får fra
verden utenfor i form av symboler, vil det ifølge Searle ikke
oppstå bevissthet. Hva om vi går andre veien? Hva om vi
starter med en hjerne, som vi antar innehar forståelse, intensjonale tilstander og så videre, og stegvis bytter ut deler

av hjernen med ting som Searle mener ikke vil gi opphav
til bevissthet? Pylyshyn er en av flere som har gått denne
argumentative veien (Copeland 2007:134).6
Sett at man bytter ut én hjernecelle i hjernen til en
person, kall ham Thesevs, med en elektronisk erstatning,
en liten boks som mottar og sender signaler identiske med
signalene nervecellene sender. Er det nå noen grunn til å
anta at Thesevs vil oppleve mindre forståelse? Jeg regner
med at Searle vil svare nei på dette spørsmålet, fordi han
selv går med på at det ikke er prinsipielt umulig å lage
en maskin med bevissthet (hvis den har samme kausale
krefter som hjernen). Så langt jeg kan se, har vi ikke i dette
tilfellet endret noe vesentlig med tanke på kausale egenskaper, selv om aktiviteten til én hjernecelle blir simulert.
Det han har problemer med, er snarere tanken om at å
kjøre et dataprogram skaper bevissthet:
I see no reason in principle why we couldn’t give a machine
the capacity to understand English or Chinese, since in an
important sense our bodies with our brains are precisely such
machines. But I do see very strong arguments for saying that
we could not give such a thing to a machine where the …
operation of the machine is defined as an instantiation of a
computer program (Searle 1980:422).

Men den elektroniske boksen som erstatter nevronet kan
like gjerne være styrt av en datamaskin, altså av regler for
syntaktiske manipulasjoner. «Maskinen» som sådan, det vil
si den resterende hjernen og den ene cellen som er byttet
ut med en datamaskin, er ikke i sin helhet en datamaskin.
Sett nå at denne boksen, i stedet for å erstatte ett nevron,
erstatter to. Vil man nå si at Thesevs har mindre forståelse?
Searle vil formodentlig gå med på at bevisstheten består hvis man bytter ut én hjernecelle med en elektronisk
boks som sender og mottar samme slags signaler som nervecellene for øvrig, kanskje til og med hvis man byttet ut
alle hjernecellene enkeltvis på denne måten, så lenge man
beholder den samme biologiske strukturen og de samme
signalstoffene. Da har vi flyttet prosesseringen av hvordan
signalene skal sendes videre fra en hjernecelle og inn i et
dataprogram. Det virker som Searle kan gå med på dette:
It is not because I am the instantiation of a computer program that I am able to understand English and have other
forms of intentionality … but as far as we know it is because
I am a certain sort of organism with a certain biological (i.e.
chemical and physical) structure, and this structure, under
certain conditions, is causally capable of producing perception, action, understanding, learning, and other intentional
phenomena (Searle 1980:422).

Sett nå at vi i stedet for én celle bytter ut to celler med én
elektronisk innretning, dette i motsetning til at de to cellene blir erstattet med hver sin datamaskin. Cellene rundt,
som var koblet til de to cellene, merker ingen forskjell.
De sender og mottar signaler som vanlig. Den elektroniske
innretningen, derimot, simulerer aktiviteten til begge cellene den erstattet, ved hjelp av syntaktiske manipulasjoner.
Disse to cellene finnes
altså ikke lenger, i stedet Men den elektroniske boksen
er det et dataprogram som erstatter nevronet kan
som simulerer hvordan
like gjerne være styrt av en
cellene ville ha kommunisert med hverandre og datamaskin, altså av regler for
omverdenen. Vil man nå syntaktiske manipulasjoner.
kunne si at Thesevs har
mindre forståelse? Det finnes jo ikke lenger en biologisk
kommunikasjon mellom de to cellene som er erstattet, den
er simulert med en silikonbasert chip.
Sett at vi fortsetter denne operasjonen stegvis, til alle
nevronene i Thesevs’ hjerne er byttet ut med én maskin
som simulerer hele nettverket, basert på syntaktiske manipulasjoner. Hvor når vi det punkt hvor hjernen opphører å ha forståelse og andre menneskelige kognitive evner?
Hvor store deler av sentralnervesystemet må vi simulere
før Thesevs slutter å inneha bevissthet?
Searle mener at vi gladelig tilskriver roboten et mentalt
liv, helt til vi avslører dens mekaniske innmat. For Searle er
det altså mulig å se for seg at menneskets nevrale baner blir
simulert inne i roboten, på en slik måte at også roboten vil
uttrykke «Søren, det var godt!» når den for eksempel spiser
en sjokoladekjeks, men at roboten faktisk ikke vil smake
kjeksen eller ha noen intensjon om å uttrykke at den var
god. Når han tar opp muligheten for å kombinere hjernesimulatoren og roboten, sier han følgende:
We would certainly make similar assumptions about the
robot[’s mental states] unless we had some reason not to,
but as soon as we knew that the behavior was the result of a
formal program, and that the actual causal properties of the
physical substance were irrelevant we would abandon the assumption of intentionality (Searle 1980:421).

Det må imidlertid påpekes at Searle ikke går så langt som
å si at roboten vil oppføre seg identisk med et menneske i
den samme situasjonen, slik at nevronavfyringene i menneskehjernen er identiske med simuleringen av nevronavfyringer i robothjernen. Han går så vidt jeg kan se, kun
med på at vi kan, når vi betrakter det utenfra, se på robotens oppførsel og tilskrive den intensjonale tilstander. Vi
kan altså forestille oss at vi ser en robot som gjennom en
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simulering av hjernen og sentralnervesystemet tar en bit av
en sjokoladekjeks og sier «Søren, det var godt».
Bakgrunnen for robotens uttalelse er en kausal kjede,
hvor for eksempel en digital reseptor i munnen produserer
et elektronisk signal som blir sendt til enheten som simulerer hjernen, og der tolket slik som signalene som blir sendt
i en menneskehjerne når et menneske spiser en sjokoladekjeks. Robothjernen simulerer hva som ville skjedd i en
ekte menneskehjerne,
Det er altså ikke problematisk og ender opp med å ytre
å tilføre det kinesiske rommet «Søren, det var godt!».
En som står utenfor, og
de komponenter som skal til som ikke vet at han ser
for å sikre det betingelsene på en robot, vil nå tilfor bevissthetsinntrykk eller skrive roboten mentamulighet for å identifisere og/ litet. Ifølge Searle vil vi
avfeie denne antagelsen
eller «peke ut» objekter.
hvis vi får vite at «aktøren» i sannhet er en robot («the result of a formal program»). Vil vi virkelig det?
For meg ser det her ut som Searle må godta epifenomenalisme.7 Hvis en simulering av menneskehjernen uten
mentalitet skaper handlinger som hos et menneske, er det
verdt å spørre etter det mentale innholdets kausalkraft.
Hvis intet intensjonalt står bak robotens ytring «Søren, det
var godt!», hvorfor skal det foreligge intensjonalitet når et
menneske sier det samme i en liknende situasjon? Jeg tillater meg her å sitere John Perry, hvor han karakteriserer
epifenomenalisme i forbindelse med et annet tema: «I find
it incredible … that the conscious event was not part of
the cause of my saying what I did» (Perry 2001:74).
Searle avslutter sin artikkel med påstanden om at intensjonalitet er et biologisk fenomen, i likhet med melk og
sukker. Man kan ikke simulere fotosyntese og melkedannelse ved hjelp av symbolmanipuleringer og ende opp med
sukker og melk, og man kan således heller ikke simulere
hjernen og ende opp med intensjonalitet:
Whatever else intentionality is, it is a biological phenomenon, and it is as likely to be as causally dependent on the
specific biochemistry of its origins as lactation, photosynthesis, or any other biological phenomena. No one would
suppose that we could produce milk and sugar by running
a computer simulation of the formal sequences in lactation
and photosynthesis … Whatever it is that the brain does to
produce intentionality, it cannot consist in instantiating a
program since no program, by itself, is sufficient for intentionality (Searle 1980:424).

Videre hevder han at hjernens mulighet til å skape inten26
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sjonalitet ikke består av utføringen av et program, fordi
det er mulig at noe kan kjøre et hvilket som helst program
uten å inneha mentalitet (Searle 1980:424). Til det siste
punktet vil jeg igjen vektlegge forskjellen mellom det som
kjører programmet, og prosessen som blir kjørt. At det
som kjører programmet, ikke har mentalitet, betyr ikke
med nødvendighet at prosessen ikke har det. Hva angår
biologipåstanden generelt vil jeg igjen beskylde Searle for
epifenomenalisme. Kan man forårsake den samme ytre
adferd som hjernen gjør ved en simulering av hjernen, er
enten mentale tilstander kausalt impotente eller så snakker
vi om en slags overdeterminisme.
Bevissthet og intensjoner
En intensjonal tilstand må ha et innhold, som all annen
bevissthet. Man kan ikke være bevisst uten å være bevisst
noe. På samme måte kan ikke en intensjon være innholdsløs, men må dreie seg om noe. På bakgrunn av dette er det
problematisk å forstå intensjoner hos en agent som ikke
har sanseerfaringer. Det virker rimelig å anta at Searle vil
være enig i dette, da han mener intensjonale tilstander må
kunne oppfylles, for eksempel at en oppfatning (om verden) kan være sann, at en sanseerfaring er veridikal8, eller
at en intensjon kan bli satt ut i livet (Searle 1983:13).
Som Perry poengterer, er det også vanskelig å tilskrive
intensjonal adferd til et vesen som ikke opplever behagelige eller ubehagelige fornemmelser (Perry 2001:40–42).
En simpel regnemaskin vil ikke ha noen formening om
den skal beregne videre eller ikke. At Schanks program
ikke har intensjonalitet, eller bevissthet, er altså en meget
rimelig antagelse.
Searle poengterer nødvendigheten av en slik relasjon
til virkeligheten allerede i sin innvending mot systemsvaret, hvor Schanks program ikke vet hva ordet «hamburger»
refererer til. Vet ikke programmet dette, vet det heller ikke
hva det snakker om når det produserer en tekst om hamburgere. Her tror jeg de fleste vil si seg enige; selv ikke
et menneske forstår hva han ytrer dersom han snakker
om «hamburgere» uten å vite hva hamburgere er. Man er
altså avhengig av en kausal9 relasjon til virkeligheten, for
å kunne vite noe om den, ha intensjoner om å gjøre ting i
den (som å ha en intensjon om å gi uttrykk for hvor god
sjokoladekaken er), eller inneha intensjonale tilstander i
den forstand at ens tenkning dreier seg om noe.
Videre sier Searle at robotsvaret implisitt innrømmer
at bevissthet ikke kun kan oppstå ved formell symbolmanipulasjon. Robotsvaret legger til et sett med (kausale) relasjoner til verden utenfor. Som jeg allerede har nevnt ser
jeg ingen prinsipiell forskjell mellom robotens kausale re-

Avsluttende bemerkninger
Det kinesiske rom «handler» ikke, alt det gjør er å produsere svar på spørsmål. Det vil for eksempel aldri vurdere
hvorvidt det skal svare på spørsmålene det får inn eller
ikke. Rommet har i utgangspunktet ingen referanse til verden utenfor, annet enn en forhåndskonfigurert regelbok.
Det vet ikke hva som refereres til når det leser «hamburger» på kinesisk. Og det har en begrenset kausal relasjon til
virkeligheten, i form av dokumenter som kommer inn, og
dokumenter det sender ut.
Regelboken beskriver syntaktisk hvordan rommet skal
produsere nye dokumenter, gitt de gamle det får inn. Alt
rommet foretar seg er symbolmanipulasjoner. Argumentet
til Searle går som nevnt ut på at hvis et menneske betje-
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lasjon til verden utenfor, og relasjonen det kinesiske rommet har.10 Noen vil her kanskje respondere at mennesker
og det kinesiske rommet mottar informasjon om omverdenen på vidt forskjellige måter: Lyder og synsinntrykk gir
et større spekter av erfaring enn papirdokumenter servert
gjennom en luke. Man kan imidlertid anse informasjonen
det kinesiske rom mottar som sansedata, og si at rommet
har en regelbok som simulerer hvordan hjernen tolker sansedata gitt av menneskers sanseorganer.
Man tillegger egentlig ikke rommet noe ekstra ved å gi
det tilgang til kameraer, lydopptager og motoriserte ben.
Det vi snakker om er en datamaskin, styrt av et menneske,
som mottar signaler i form av dokumenter og sender signaler i form av dokumenter. Om disse signalene kommer
i elektronisk form direkte fra et kamera eller via symboler
på et dokument, utgjør ingen prinsipiell forskjell: Den
menneskestyrte datamaskinen utfører de samme beregninger som en datamaskin kan utføre. Regelboken kan like
gjerne tilsvare et dataprogram som beskriver menneskers
sammensetning fra atomnivå og oppover, hvor «kjøringen av programmet» simulerer det som ville skjedd i en
menneskehjerne.
Dokumentene det kinesiske rommet får inn kan inneholde samme informasjon som det kunne fått fra videokameraer og mikrofoner. Dokumentene rommet produserer, kan inneholde de samme motoriske instruksene
som en robot sender til sine motoriserte ben og armer.
(Hovedforskjellen her vil være at en datamaskin vil kjøre
et slikt program betydelig raskere enn hva et menneske
kan, men det er neppe dette som er poenget til Searle.) Det
er altså ikke problematisk å tilføre det kinesiske rommet
de komponenter som skal til for å sikre det betingelsene
for bevissthetsinntrykk eller mulighet for å identifisere og/
eller «peke ut» objekter.

ner det kinesiske rommet ved hjelp av regelboken, uten å
skjønne hva som står på dokumentene som kommer inn
eller ut, vil heller aldri rommet som helhet skjønne innholdet i dokumentene. Uansett hva slags nye egenskaper
rommet får, så vil ikke rommet som helhet forstå hva som
foregår så lenge personen som står for symbolmanipulasjonene ikke gjør det.
Her er det igjen viktig å se forskjellen på i) en prosess,
ii) det som kjører prosessen, og iii) beskrivelsen av hvordan
prosessen skal kjøres. Legger man til de riktige egenskaper,
mener jeg at prosessen kan sies å ha forståelse og intensjonale tilstander. En prosessor vil aldri ha noen forståelse av
hva programmet den utfører foretar seg, og det er rimelig
å anta at mannen i det kinesiske rommet heller aldri vil
forstå de kinesiske dokumentene, selv om rommet som
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helhet kan ha denne forståelsen. Dette gjelder også om
mannen har internalisert hele programmet.
Har det kinesiske rommet de riktige kausale relasjonene til virkeligheten (slik at det kan identifisere ulike
gjenstander, som for eksempel en hamburger) og viten om
hva som refereres til når det leser ord som «hamburger» på
kinesisk (i form av at rommet kan peke ut en hamburger
blant en rekke gjenstander), er vi allerede langt på vei. Og
det ser altså ut til at Searle kan innrømme at rommet har
disse egenskapene, idet regelboken simulerer hjernen. Som
jeg har argumentert for tidligere, mener jeg at Searles svar
til systemsvaret og robotsvaret er uholdbare. En maskin
som kun foretar syntaktiske manipulasjoner kan peke ut
hva som refereres til av ulike ord, gitt at den har de riktige kausale relasjonene til verden utenfor. Robotsvarets
forutsetning om en slik relasjon, er altså en styrke i argumentet, og ikke en svakhet slik Searle vil ha det til (Searle
1980:420).
Det virker altså som en feilslutning når Searle sier at
rommet som helhet aldri forstår, fordi mannen i rommet
ikke forstår. Selv om det er i mannen vi vanligvis forventer
å finne intensjonale tilstander, vil vi her heller finne det
i prosessen som mannen er en del av, eller snarere, som
mannen holder i gang ved å følge regelbokens instruksjoner. Selv når mannen internaliserer hele systemet, og
fremdeles ikke forstår kinesisk, kan han i teorien kjøre en
prosess som forstår kinesisk. Jeg ser ingen grunner til at
mannen som sådan må forstå kinesisk.
Imidlertid mener jeg ideen om hjernesimulering representerer den største trusselen mot Searles argument. Det
ser ut til at Searle godtar at en simulering av hjernen vil
ha samme kausale utfall som hjernen hos en aktør med
mentalitet. Han nekter derimot for at denne simuleringen
har de samme kausale kreftene som intensjonale tilstander
hos mennesker. Når man nå har en aktør som kan peke
ut hamburgere, spise hamburgere og uttrykke «Søren, det
var godt» på bakgrunn av sanseinformasjon som blir gitt
en prosess som simulerer hjernen, vil Searle hevde at man
fremdeles ikke har bevissthet: En person kunne jo utført
de samme utregningene som datamaskinen utfører uten å
forstå noe.
I siste instans ser vi at de som beskylder Searle for epifenomenalisme må ha rett. Hvis en simulering av det som
fysisk foregår i hjernen resulterer i samme handlinger som
hos en aktør med en ekte hjerne, uten at det har vært noen
intensjonale tilstander i simulasjonen, er det vanskelig å se
for seg hva slags kausal kraft intensjonale tilstander har. I
beste fall er det snakk om overdeterminering, hvor både
de fysiske fenomenene (som blir simulert) og de mentale
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(som Searle mener vi ikke kan simulere) forårsaker aktørens handlinger. Og som jeg allerede har diskutert, virker
det lite sannsynlig at det ikke nettopp er mine intensjonale, mentale, tilstander som forårsaker mine handlinger.
Derfor har vi gode grunner til å tilkjenne datamaskiner
kapasitet tilsvarende mentale egenskaper.

Noter
Jeg baserer meg her på Church-Turing-tesen, som sier at alt som kan
beregnes med en algoritme, kan beregnes med en Turing-maskin, og
Chomskys språkhierarki som sier at kontekstsensitive språk tilsvarer en
Turing-maskin med en begrenset input-streng. Denne begrensningen er
naturlig, da datamaskiner har begrenset lagringsplass.
2
Input fra tastatur og mus, i likhet med innhold i filer og databaser, kan
også bli sett på som en rekke symboler som blir matet inn til datamaskinen. Output til skjerm og printer kan simuleres ved hjelp av symboler
med regelen «når symbolet p er etterfulgt av symbolet x, print x (på
skjermen eller printeren)».
3
Epifenomenalisme vil si at mentale tilstander ikke påvirker fysiske
tilstander.
4
Med mindre vi forestiller oss en regelbok hvor forståelsen av hva
«hamburger» refererer til, er prekonfigurert, for eksempel ved en
simulering av en hjerne med forståelse av hva «hamburger» refererer til.
5
Pylyshyn kom med dette svaret som et motsvar til Searle allerede i
samme utgave av Behavioural and Brain Sciences hvor artikkelen til
Searle stod på trykk (The «Causal Power of Machines»). Searle svarte
igjen på dette, også i samme utgave (Author’s Response). Det har derimot vært vanskelig å anskaffe dette materialet, så jeg har her basert meg
på sekundærlitteratur (Copeland 2007).
6
Searle har blitt anklaget for epifenomenalisme av flere andre filosofer
tidligere med lignende argumenter som dette, for eksempel (Russel og
Norvig 2003).
7
Her er «kausalt» meget vidt forstått. Mennesker, for å vite hva en hamburger er, må blant annet bli utsatt for fotoner som treffer øyet, og som
igjen forårsaker en kjedereaksjon av signaler i hjernen, som ender opp
med et mentalt sluttprodukt.
8
Jeg forstår ikke helt denne innvendingen fra Searle. Selv en enkel operasjon utført i en Turingmaskin kan ikke foregå uten kausal relasjon til
verden utenfor – den må i det minste ha informasjon i sin input-streng.
Enhver symbolmanipulator har altså en relasjon til verden, i likhet med
bevissthet.
1
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