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Baggrund 
• I alle de år jeg har udført forskning og undervisning på Universitetet og i 

diverse private firmaer, har jeg taget udgangspunkt i en simpel model af 
virksomheden, som I alle kender.

• Modellen blev modificeret efter en kritisk psykolog (Navn ?) og 
introduceret i nogle diskussioner om et eller andet jeg ikke erindrer, som 
både Jens og jeg var involveret i.

• Indenfor de senere år har jeg forsøgt at udvide perspektivet lidt ved at 
starte forklaringen med en illustration af en konkret situation i nogle 
levende organismers liv, hvor ud fra modellen abstraheres.

• Modellen fungerer som en kortfattet fortolkning af det generelle 
virksomhedsskema hos Leontjev, og viser f.eks. hvorledes erkendelse kan 
opstå i den individuelle organismes virksomhedskredsløb.

19.01.2022 Klaus B. Bærentsen, Psykologisk 
Institut, Aarhus Universitet

3



Baggrund
Organismers livsvirksomhed i verden
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Organismer                         Livsaktiviteter  (Relationer)                                       Kontekster
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Baggrund
Aktiviteter og relationer
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Baggrund
Virksomhed – den simpleste analyseenhed
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Baggrund
Perception, proprioception og exproprioception i virksomhed

Eksteroceptive kredslønInteroceptive 
kredsløb

Senso-
motorisk 
overflade
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Baggrund
Synergetik 

• Systemer der har mange komponenter
• Interaktion mellem elementer frembringer makroskopiske egenskaber

– Betingelser og bindinger
– Kontrolparametre

• Gradienter

• Ændring af kontrolparametre
– Instabiliteter
– Ordensparametre

• slavebinding

• Andre makroskopiske egenskaber
• Cirkulær kausalitet



Baggrund
Synergetik 

Cirkulær kausalitet
Sekundær cirkulær 
kausalitet

• Ordensparameter vs 
kontrolparameter

• Kontrolparameter driver 
selvorganiseringen

• Ordensparameter reducerer 
kontrolparameter
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• Ordensparameter vs 
systemelementer

• Interaktion mellem elementer 
danner ordensparameter

• Ordensparameter slavebinder 
systemelementerne
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Baggrund
Somatiske til økologiske  udvekslingsrelationer

Somatisk 
Flow/form/tid

Neural 
Flow/form/tid

Aktivitet
Flow/form/tid

Omgivende 
sensorisk 
orden 
Flow/form/tid

Økologisk 
Flow/form/tid

←
→

←
→

←
→

←
→

Den  neurale selvorganisering 
frembringer organismens aktivitet 
(f.eks. lokomotion)
De neurale processer er betinget af 
de somatiske stofskifteprocesser, 
og influerer selv på disse.

Organismens aktiviteter (f.eks. 
lokomotion) frembringer ændringer i det 
sensoriske input.
Det sensoriske inputmønster er influeres 
af begivenheder i omgivelserne, og 
regulerer organismens aktiviteter.



Baggrund
• Alle de viste versioner af modellen af virksomhedsbegrebet og 

virksomhedsprocessen har fokus på enten virksomhed helt 
generelt abstrakt, eller et individs virksomhed i en kontekst.

• Forståelsen af virksomhedsprocessen som en synergetisk 
selvorganiserende proces, som dissipativt system, ændrede for 
så vidt ikke noget ved dette forhold, men implicerede i realiteten 
en erkendelse af utilstrækkeligheden i denne fremgangsmåde.

• Forståelsen af organismen som biologisk set selvorganiserende 
dissipativt system hører sammen med forståelsen af 
organismens økologiske kontekst – biosfærens økosystemer -
som selvorganiserende systemer i vedvarende udvikling og som 
rammen for arternes evolution, og dermed som reel årsag til 
individernes egenskaber og formerne for deres 
livsvirksomheder.
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Udvikling
• I 2013 forsøgte jeg at introducere en forståelse af 

organismernes livsvirksomhed og deres evolution under 
inddragelse af synergetik.

• Hensigten var at vise, at denne bestræbelse var i 
overensstemmelse med Vygotskijs ideer om udvikling af 
en ”objektiv” naturvidenskabelig psykologi, selvom han 
naturligvis ikke selv henviste til synergetik og teorier 
om selvorganiserende systemer i de former vi kender 
dem i dag.

• Hensigten i dag er at udvide den i 2013 foreslåede 
fremgangsmåde til også at omfatte den 
samfundsmæssige kulturhistoriske del af psykologien.

19.01.2022 Klaus B. Bærentsen, Psykologisk 
Institut, Aarhus Universitet

14



Udvikling
Klitmøller

• I 2005: Jacob Klitmøllers specialeprojekt, ”Kultur-historiske skitser af 
skriftbrugens sociogenese”, 

• Jacob viste, at fokus hos Vygotskij og Luria ikke er på betydningen af 
individers tilegnelse af specifikke kompetencer for udviklingen af givne 
psykiske evner, men på den betydning som udviklingen af samfundslivet, 
formerne for deres samfundsmæssige praksis, har for dannelsen af egentlig 
nye psykiske processer og egenskaber i det hele taget på et kollektivt plan. 

• Omdrejningspunktet er udviklingen af den samfundsmæssige livsproces, 
samfundspraksis, og betydningen af denne praksis for udviklingen af 
psykiske egenskaber, processer og kapaciteter hos individerne generelt, 
ikke den isolerede påvirkning som tilegnelsen af enkeltredskaber 
umiddelbart måtte have på de enkeltstående individers psyke.

• Det oprindelige kulturhistorisk psykologi projekt blev aldrig realiseret.
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Udvikling
Marx

• Man ser, hvorledes industriens historie og dens foreliggende objektive
tilværelse er de menneskelige væsenskræfters åbne bog, den sanseligt 
foreliggende menneskelige psykologi, som hidtil ikke blev opfattet i 
sammenhæng med menneskets væsen men altid kun i relation til en udvendig 
nytte, fordi man bevægede sig indenfor fremmedgørelsen …

• I den sædvanlige, materielle industri … møder vi menneskets objektiverede 
væsenskræfter i form af sanselige, fremmede, nyttige objekter - i form af 
fremmedgørelsen. 

• En psykologi, som denne bog – altså netop den sanseligt mest nærværende og 
mest tilgængelige del af historien - er lukket for, kan ikke blive til virkelig 
indholdsfuld og reel videnskab. Hvad skal man overhovedet mene om en 
videnskab, som fornemt abstraherer fra denne store part af det menneskelige 
arbejde og ikke en gang er istand til at føle sin egen ufuldstændighed, altimens
en så udbredt rigdom af menneskeligt virke ikke siger den andet, end hvad man 
f. eks. kan sige i det ene ord: ”Behov", "elementært behov". (p. 81f).
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Udvikling
Law: Heterogen ingeniørvirksomhed; aktør-netværksteori og 

psykologi
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Tekniske 

Sociale  

Økonomiske 

Politiske 

Videnskabelige 

Naturlige  
Objekter
Artefakter
Praksis

Faktorer

Psykologiske faktorer:
Behov- motiv – intention
Målsætning, delmålsætninger
Orienteringsgrundlag
Operationelle betingelsestilpasninger

Spørgsmål:
For hvem?
Hvorfor?
Hvad?
Hvordan?



Udvikling
Leontieff’s økonomiske teori

Wassily Leontief
Økonomien som cirkulært 
kredsløb & input-output-analysen. 
• Russisk-amerikansk nationaløkonom. Modtog Nobelprisen 

i økonomi i 1973 for sin udvikling af input-output-
analysen.

• Forlod Sovjetunionen i 1925. Blev ph.d. i økonomi ved 
Humboldt-Universität zu Berlin i 1928.  (Leontief, W. 
(1928). Die Wirtschaft als Kreislauf. Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 60:577-623.)

• Arbejdede til 1930 ved Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel, hvorefter han emigrerede til USA. I 1932 ansat ved 
National Bureau of Economic Research. I 1933 forsker ved 
Harvard University. Professor fra 1946 til 1975. I 1975 
tilknyttet New York University, professorat i 1983.

• Hans arbejde var blandt andet karakteriseret ved en stærk 
kritik af eksisterende økonomisk teori samt en stædig 
insisteren på, at alle begreber skulle kunne måles og vejes. 
Leontiefs hovedværk var opdagelsen og udviklingen af 
input-output-analyse. 

• Leontief, W. W. (1951). Input-Output Economics. 
Scientific American. 185(4):15-21.

• Leontief, W. W. (1965). The Structure of the U.S. 
Economy. Scientific American. 212(4):25-35.
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Udvikling
Leontief: Erhvervsøkonomi som cirkulært kredsløb

Økonomisk kredsløb
Økonomien som cirkulært 
kredsløb
• Erhvervs-økonomien (Wirtschaft) er en proces, hvori visse 

forskelligartede elementer (ting, tjenester, følelser / 
sansninger) indgår i bestemte relationer til hinanden og 
afløser hinanden i en hvileløs strøm.

• Det erhvervsøkonomiske kredsløb er en enhed af teknik og 
økonomi som hver udgør to forskellige synsvinkler på det 
samme fænomen 

• De forskelligartede elementer danner en formålsbestemt 
helhed som tjener opfyldelsen af behov, (en implicit 
forudsætning for analysen af det økonomiske kredsløbs 
mulighedsbetingelser.)

• De sammenhænge, som binder de forskelligartede 
elementer sammen til en integreret helhed, er lige så 
forskelligartede som elementerne, og ikke specifikt 
økonomiske, men hører til såvel de fysiske, som 
biologiske, psykologiske og sociale videnskabers områder.
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Udvikling
Leontief: Erhvervsøkonomi som cirkulært kredsløb

Økonomisk kredsløb
Økonomien som cirkulært 
kredsløb
• Et sammensat netværk af 

produktionsrelationer, hvor helheden består 
af flere uafhængigt reproducerbare grupper 
(A-D), som hver (direkte eller indirekte) 
opfylder betingelserne for at producere de 
andre, og dermed opfylder betingelserne for 
at reproducere sig selv. Et sådant netværk 
kan anskues som sammensat af flere ens 
reproduktionssystemer som eksisterer ved 
siden af hinanden og interagerer med en vis 
faseforskydning. I de simple integrerede 
helheder er reproduktionen af hver af de 
individuelle elementer direkte eller indirekte 
afhængige af den samtidige uafhængige 
eksistens af alle de andre elementer. (efter 
Leontieff, 1928, p 589).
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Udvikling
Leontief: Input-output analyse
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Udveksling mellem 
81 sektorer i den 
amerikanske 
økonomi iflg 
Leontief (1965).
Vandrette linjer 
viser fordelingen af 
den pågældende 
industris produkter 
til de andre 
industrier.
lodrette søjler viser 
fordelingen af den 
pågældende 
industris input fra 
de andre industrier.



Udvikling
Leontief: Input-output analyse
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81 sektorer i den 
amerikanske 
økonomi



Udvikling
Leontief: Input-output analyse
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Udveksling mellem 
industrierne 1-8 som 
udgør sektoren 
”slutbrug af ikke 
metalliske 
produkter”.



Udvikling 
Individuelle virksomheder i den samfundsmæssige udveksling
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• Videreudvikling af Leontief’s analyse sker i første omgang ved at 
tilføje et fjerde perspektiv til input-output analysen: de menneskelige 
aktiviteter i det økonomiske kredsløb.

• Som udgangspunkt tænke en tabel med koefficienter for det behov for 
kvalitativt forskellige typer “arbejdskraft”, som svarer til de 
produktionsmængder og udvekslingsrater der beregnes i økonomiske I-
O tabeller, en oversigt over fordelingen af menneskelige individer i de 
pågældende industrisektorer.

• En sådan tabel er ufuldstændig, i ft forståelsen af de menneskelige 
aktiviteter, som konstituerer samfundet, idet den kun omfatter den 
produktive del af befolkningen, som er beskæftiget i de pågældende 
økonomiske industrisektorer.

• Øvrige samfundsmedlemmer må inkluderes gennem kategorien 
”slutbrugere”, og der må tages hensyn til personer helt udenfor erhverv



Udvikling 
Individuelle virksomheder i den samfundsmæssige udveksling
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• Leontief’s analyse er relevant for psykologien, fordi den 
• For det første angiver en mulig konceptualisering af den objektive ramme hvori 

samfundsindividernes livsvirksomheder udspiller sig, og har klare kontaktpunkter til 
Sèves begreb om samfundsmæssige individualitetsformer, og Barkers begreb om 
virksomhedsarenaer (behavior settings) hvori individuelle menneskelige interaktioner 
og virksomheder realiseres (Andreyeva; Leontjev). 

• For det andet er analysen relevant fordi den implicerer sensomotorisk / kropsligt 
realiserede psykologiske udvekslingsprocesser (materialer, informationer, legemlig 
praktiske operationer, emotioner etc) som forekommer mellem individer i deres sociale 
kontekster, i.e. den materielle økonomi. 

• Udvikling af dette sidste aspekt kræver en nøjere analyse, transformation og udvidelse 
af begrebssystemets konkrete indhold (goder, tjenester, industrisektorer, producenter, 
transportører og slutbrugere) til de relevante psykologiske enheder. 

• Overførelse af metoden til ekspl udveksling af emotioner og følelser gennem kropslig 
aktivitet, sproglig komunikation (mundtlig, skriftlig), gennem ting (gaver etc).
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Udvikling 
Virksomhed i jæger-samler samfund

Cro-Magnon boplads (fra Wolf & Burian 1979, p. 106-107).
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Udvikling 
Virksomhed i jæger-samler samfund

Cro-Magnon boplads (fra Wolf & Burian 1979, p. 106-107).

Produktion af benredskaber

Bålpasning 

Brændeslæbning 

Slagtning 

Artsreproduktion 

Jagt-
forberedelse 

Produktion af stenredskaber

Produktion af 
skindbeklædning

Leg 

Indsamling  
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Udvikling 
Virksomhed i jæger-samler samfund

Produktion af benredskaber

Bålpasning 

Brændeslæbning 

Slagtning 

Artsreproduktion 

Jagt-
forberedelse 

Produktion af stenredskaber

Produktion af 
skindbeklædning

Leg 
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Udvikling 
Arbejdsdeling og udveksling i et subsistenskollektiv

• Jæger: En jæger foran i midten står med sin bue – et kompliceret sammensat redskab som ved 
sin struktur gør det muligt at udnytte de mekaniske kræfter, som lagres i den ved spændingen 
af strengen. De mekaniske kræfter udløses momentant når strengen slippes, og en pil bliver 
derved kastet fremad med en ellers uopnåelig voldsomhed. Konstruktionen dokumenterer en 
omfattende forståelse af naturlovmæssigheder og materialeegenskaber.

• Stensmed: på begge sider af jægeren sidder personer som er i gang med at fremstille 
stenredskaber i den såkaldte flækketeknik, der gør det muligt at fremstille standardiserede, men 
dog differentierede sten til forskellige formål (pilespidser, spydspidser, skrabere).

• Fødedeling og tilberedning: I baggrunden til  venstre er tre personer i gang med at partere en 
hjort, som jægere har bragt tilbage til bopladsen, mens de iagttages af legende børn. 

• Ben-håndværk: Til venstre er en mand i gang med at fremstille redskaber af ben. 
• Klædeproduktion: Til højre er en kvinde i gang med at sy skind sammen med anvendelse af 

en nål, som sikkert er fremstillet af ben. 
• Skind og læder: Længere ude til højre er en kvinde i gang med at skrabe et skind rent, så det 

ikke går i forrådnelse, men kan anvendes til tøj, telte, tasker, poser, remme mv.
• Ild og boplads: Foran skindteltene sidder en person som passer bålet. Helt i baggrunden af 

billedet kommer to personer med træ til brænde, som er hentet et sted i nærheden (indenfor 
gang afstand).

• Indsamling af planteføde: udføres ofte af kvinder og børn, ikke vist på billedet.
• Fremstilling af beholdere: til transport af planteføde og tilberedning af mad på ildsted.

19.01.2022 Klaus B. Bærentsen, Psykologisk 
Institut, Aarhus Universitet

29



Udvikling 
Individuelle virksomheder i den samfundsmæssige udveksling
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Mennesker lever i sociale grupper, 
der fungerer som 
subsistenskollektiver. Menneskers 
stofskifte med naturen er 
organiseret som fælles forsørgelse 
der realiseres ved indbyrdes deling 
og udveksling af subsistensgoder 
(fødemidler, redskaber etc) der 
frembringes (produceres) af 
grupper af koopererende 
mennesker i arbejdsdelte og 
redskabsformidlede og 
kommunikativt koordinerede 
samarbejde.



Materiel reproduktion udveksling 
og forbrug
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Subsistens praksis Indsa
mling 

Jagt Slagtni
ng 

Produkti
on af 
benredsk
aber

Produkti
on af 
stenreds
kaber

Produkti
on af 
skindbek
lædning 

Bålpas
ning 

Artsre
produ
ktion

Leg Total 

Indsamling 

Jagt

Slagtning

Produktion af 
benredskaber

Produktion af 
stenredskaber

Produktion af 
skindbeklædning 

Bålpasning 

Artsreproduktion

Leg

Total



Materiel reproduktion udveksling 
og forbrug

Subsistens 
praksis

Redskabsproduk
tion 

Jagt Indsamling Husholdning Total 

Redskabsprodukti
on 

1 1 1 1 4

Jagt 1 1 1 1 4

Indsamling 1 1 1 1 4

Husholdning 1 1 1 1 4

Total 4 4 4 4 16
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Psykologisk reproduktion 
udveksling og forbrug

Komma
ndo

Opfordri
ng 

Forespør
gsel

Advarsel Bekræft
else 

Benægte
lse 

Orienter
ing 

Afsked Total 

Komman
do

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Opfordri
ng 

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Forespør
gsel

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Advarsel 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Bekræfte
lse

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Benægtel
se 

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Orienteri
ng

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Afsked 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Total 8 8 8 8 8 8 8 8 64
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Cirkulation af goder og værdier i en kapitalistisk økonomi med angivelse af psykologiske 
komponenter 



Udvikling
Barker: adfærdsarenaer og synomorfer 
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Udvikling
Barker: økologisk adfærdsenhed
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