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Rettferdighetssans



Identitet og selvbevissthet

� Har dyr identitetsproblemer?

� Høyerestående dyr har bevissthet, følelser, 
kjerneselv, og forløpere til narrativ identitet (eks. 
forestillinger om sosial posisjon)

� Selvbevissthet er det unike ved homo sapiens

� Dvs. evnen til å se seg selv «utenfra», med de 
andres øyne, gjennom kulturens nedarvede 
forestillinger



Darwin om følelser i 1872

•Året etter The Descent of 
Man (1871)

•På Darwin’s tid manglet 
hominidfossiler. Nåtidens 
viktigste fossiler er fra etter 
1960. Desto viktigere å 
beskrive andre likheter 
mellom dyr og mennesker



”Theory of mind”

� Premack & Woodruff 
(1978): ”Does the 
chimpanzee have a theory 
of mind?”

� Daniel Dennet (1987): 
”The intentional stance”

� Hva slags ”theory of mind” 
har små barn?

� ”Falsk tro test” –

4-årsalderen



”The evolution 

of a social mind”

Metaphysics: ”den delen av  
filosofien som handler om å 
forstå eksistens og 
kunnskap”

Darwin 1938 notatbok: 
”Menneskets opprinnelse nå 
bevist … Metafysikken må 
blomstre …Den som  forstår 
bavianer vil gjøre mer for 
metafysikken enn Locke”



Conceptual clarifications

� Mind: Evolved when brains become big 
enough as to allow for neural maps that create 
mental images of the world and the 
protagonist’s body

� The core self: When the mind can contain 
multiple images from different sensory 
sources and use this information for the 
purpose of relating to the object

� Consciousness: A state of mind with a self 
process added to it. 



Panksepp 1998: Primære
emosjonelle systemer: 

1) Søking/utforsking (Seeking)

2) Frykt (FEAR)

3) Sinne (RAGE)

4) Lyst (LUST)

5) Omsorg/kjærlighet  (CARE)

6) Separasjonsangst (PANIC)

7) Lek/glede (PLAY)



Substrate of the core self (?)

Structures in the upper brain stem: The periaquaductus grey (PAG), 
the nucleus tractus solitaries, the parabrachial nucleus and the 

superior colliculi 



Og alt beror på 

hjernen, så det 

gjelder å være 

forsiktig med 

den



Hegel 1807:

”Selvbevisstheten … 

bare er i egenskap av 

anerkjent”



Hegel i lys av 

Kierkegaard, Løgstrup og 

Sørensen



Mentalisering og det menneskelige 

selvrefleksive selvet

� Søren Kierkegaard: ”Mennesket er ånd. Men hva er ånd? Ånd er 
selvet. Men hva er selvet? Selvet er et forhold, der forholder seg 
til seg selv, eller det i forholdet, at forholdet forholder seg til seg 
selv. Selvet er ikke forholdet, men at forholdet forholder seg til 
seg selv” (”Sykdommen til Døden”, 1849) 

� Dette er det spesifikt menneskelige = evnen til metakognisjon = 
opprinnelig evnen til å tenke tanker om tanker, som utvikler seg 
til å kunne tenke om seg selv som et selv/mind, og tenke om 
den andre som et tilsvarende selv/mind = tenke i mentalistiske 
termer = ”reflective functioning”



New child rearing practice
among homo erectus (?): 
Trust in other than mothers 
presuppose (and select for)
better mentalizing capacities. 
The outcome is dramatically 
redused child mortality rate. 
Homo erectus men seem to
become monogamous and 
more devoted to own children



Full mentalizing capacity





� ”Lost in the 
mirror”

� Søker identitet 
med seg selv 
gjennom 
forelskelse i seg 
selv, men forstår 
ikke seg selv



The second Cartesian illusion 
(Ricoeur 1992, Fonagy et al. 2002)

Introspection as the priviledged method of knowing oneself 

and creating oneself through that knowledge (identity),

as a solitary contemplative pursuit

Introspective

reflection

Internal 

world

Ricoeur: The necessary detour of 

the world/the other, 

the what I understand myself with,

the resources for the ”narrative

unity of life”



«Raw» emotional

experience

Mirrored by the

other

A third perspective: An ability

to deal with the incongruencies

The neurobiological challenge of  self  consciousness:



Still face experiment



Thank you for the attention


