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Intentionalitet  

• Petrovskij & Jarosjevskij (1985):  

– Hensigt (intent) Orientering af bevidsthed og 

tænkning i retning af et bestemt objekt. 

– Intention () Bevidst beslutning om at fuldføre 

en handling i overensstemmelse med et planlagt 

program rettet mod at opnå et foregrebet 

resultat. 
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Intentionalitet 

• Philosophisches Wörterbuch (1974 ) 

– Intention hensigt, forehavende, mål, tendens. I 

skolastikken den erkendende relatering til 

noget, nærmere bestemt som intentio prima 

(erkendelse af enkeltting) eller intentio secunda 

(erkendelse af det almene, begrebslige 

dannelser). 
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Intentionalitet 

• Freeman (2000) – efter Aquinas: 
– Intentionalitet den proces hvori mennesker og andre dyr 

handler i overensstemmelse med deres egen vækst og 

modning. En intention er styring af en handling mod et 

fremtidigt mål, der er defineret og valgt af den som 

handler.  

– Til forskel herfra defineres motiv som handlingens grund 

(reason) og forklaring. Og ønske eller begær (desire) 

defineres som den vågne opmærksomhed (awareness) og 

oplevelse (experience) der stammer fra intentionen.  
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Intention, psyke, bevidsthed 
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Intentionel aktivitet er biologisk meningsfuld aktivitet. Har formelle ligheder med adaptive 

selvorganiserende systemer (synergetik). Kan reguleres psykisk i organismer med 

nervesystemer af en vis kompleksitet. Den psykiske regulering kan blive bevidst under 

samfundsmæssige betingelser. Bevidsthedens basis er  



Vygotskij (1928) 

• To psykologier: 

– Metafysisk subjektiv 

– Naturvidenskabelig objektiv 

• Opgave: udvikle objektiv psykologi 

• Pavlovs teori udgør et nødvendigt grundlag 

for naturvidenskabelig psykologi 

• Human psykologi er en social psykologi 

baseret på historisk materialisme 
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Pavlov: Klassisk betingning.  

I.P. Pavlov (1849-1936) 

Modtog Nobelprisen i 

1904 for 

undersøgelser af 

fordøjelsens 

fysiologi. 
Pavlov opdagede, at hundene nogle gange reagerede (fordøjelse) inden de fik føden. 

Han gik i gang med at undersøge hvorfor denne (psykiske) reaktion indtraf. 



Vygotskijs Pavlov  

• Der kan dannes betingede reflekser ved 

associationer mellem ubetingede 

refleksaktiviteter og vilkårlige [næsten] 

omverdensstimuli 

– Højere mentale fænomener er af jordisk 

oprindelse 

– Forbinder evolution og historie 
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Pavlov (1930) 

• Lavere nervevirksomhed 

– Integration af organismens dele til en helhed 

• Højere nervevirksomhed 

– Forbinder organismen med dens ydre miljø  

– Tjener til etablering af ligevægt mellem 

organismen og dens ydre betingelser 

– Manifesteres i ydre bevægelser 

–  og indre sekretoriske processer 
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Pavlov (1930) 

• Ubetingede komplekse reflekser (instinkter, 

tendenser, tilbøjeligheder)  
» [Dewey: kordinationer] 

– Reguleres af basalganglier [BG] 
» [hypothalamus-neuraxis / emotionel motorisk system] 

– Understøttes af cortikal analyse og syntese af 

ydre miljø 

• Differentiering og kombination af separate sensoriske 

elementer afdækker signaler for basale og nødvendige 

betingelser i det ydre miljø. 
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Pavlov (1930) 

• Tilpasning af BG’s [ubetingede refleks 

regulerende] aktiviteter til ydre betingelser 

– Finde føden hvor den er 

– Undgå farer med sikkerhed 

• Signalerne skifter i overensstemmelse med 

fluktuationer i omgivelser 

• Afspejler objektive relationer mellem 

betingelser i omverden og instinkter 
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Pavlov (1930) 

• Tilsvarende analyse og syntese af 

organismens indre verden og dens organiske 

transformationer 

– Det skeletmuskulatoriske systems signaler. 

Muliggør udvikling af bevægelsesformer 

tilpasset til ydre betingelser 

– [den indre sekretoriske aktivitet?] 
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Pavlov (1930) 

• Mange naturlige fænomener tjener som 

signaler for f.eks. føde 

– Verden ændres, nye fænomener kan mødes, 

som går forud for forekomst af føde 

– Midlertidig stabil relation mellem et fænomen 

og føde kan gøre det til signal for fødeadfærd 

• Betinget refleks: organismen reagerer med 

instinktadfærd på den signalerede relation 
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Betinget refleksaktivitet i verden 

Organismer                         Livsaktiviteter  (Relationer)                                       Kontekster 



Leontjev (1940) 

• Psyke: Genspejling af 

omgivelsesbetingelser 

• Hvad er psykens oprindelse? 

– Cykliske uorganiske processer 

– Liv – stofskifte 

– Specialisering af stofskifte aktivitet 

– Orienteringsaktivitet (- refleks) 
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Selvorganisering til liv 

1. Traditionel evolutionsteori: 

1. Tilfældige variationer  

2. Selektion  

2. Moderne evolutionsteori 

1. Spontan aktivitet  

2. Tilfældige variationer 

3. Specifikke affiniteter 

4. Spontan mønsterdannelse 

5. Selektion 



Ursuppe 
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Brownske bevægelser 
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Lavenda (1985) 

En selv-rørende suppe. 
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Autokatalytiske systemer 

• Et simpelt autokatalytisk set 

– AB og BA dannes ud fra to 

simple monomere, A og B. 

– Da AB og BA katalyserer de 

reaktioner, som sammenkobler 

A’er og B’er til dimererne, er 

netværket autokatalytisk.  

– Under forudsætning af at der 

tilføres “føde” molekyler (A’er 

og B’er), vil settet opretholde sig 

selv.  

Kauffman (1996) 
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Netværk af forbindelser 

• Krystallisering af forbundne 

netværk. 

– Tyve “knapper” (knudepunkter) bliver 

på tilfældig måde forbundne af et 

voksende antal “tråde” (kanter).  

– efterhånden som forholdet mellem 

antal af tråde og knapper vokser over 

en tærskelværdi på 0.5, bliver de fleste 

punkter forbundet indbyrdes i en 

gigantisk komponent. 

– Når raten passerer 1.0 dannes lukkede 

forbindelser af alle mulige længder. 
Kauffman (1996) 
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Faseovergang  

• Når raten af tråde (kanter) vs. 
knapper (knudepunkter) i en 
tilfældig graf passerer 0.5, 
vokser størrelsen af den dannede 
klump af forbundne knapper 
langsomt. 

• Herefter finder en 
“faseovergang” sted, og der 
krystalliseres en gigantisk 
komponent.  

– I det viste eksperiment 
varierede antallet af tråde 
mellem 0 og 600, mens antallet 
af knapper holdes konstant på 
400. Kauffman (1996) 
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Kemiske reaktionsnetværk 

• I et hypotetisk netværk af kemiske 
reaktioner bliver små molekyler (A og 
B) kombineret, så der dannes større 
molekyler (AA, AB etc.). 

• Disse kombineres så der dannes endnu 
større molekyler (BAB, BBA, BABB, 
etc.).  

• Samtidig bliver de større molekyler 
igen nedbrudt til simple substrater. 

• Produkterne af nogle reaktioner udgør 
substrater for andre videre reaktioner,  

• Resultatet er et væv af indbyrdes 
forbundne reaktioner. 

Kauffman (1996) 

Firkanter repræsenterer reaktioner. Pile fører fra 

substrater til reaktion og derfra til produtet af 

reaktionen. 
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Netværk med katalyserede 

reaktioner 
• Hvis der tilføres katalysatorer til 

reaktionsnetværket øges hastigheden 
i nogle af reaktionerne 

• Stiplede pile ved 
reaktionsfirkanterne angiver, at 
reaktionerne bliver katalyserede.  

• De fede optrukne linjer forbinder 
substrater og produkter, hvis 
reaktioner bliver katalyserede.  

• Resultatet er et mønster af fede 
optrukne linjer der indikerer en 
katalyseret undergruppe i 
reaktionsgrafen. 

Kauffman (1996) 
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Et autokatalytisk set 

• Et eksempel på et lille 
autokatalytisk set. 

– ”fødemolekyler” (a, b, aa, bb) 
bliver bygget op til et selv-
opretholdende netværk af 
molekyler.  

– Reaktionerne repræsenteres af 
punkter der forbinder større 
polymerer til deres 
nedbrydningsprodukter.  

– Stiplede linjer indikerer katalyse 
og  peger fra katalysatoren til den 
reaktion som bliver katalyseret. Kauffman (1996) 



2013-11-12 Klaus B. bærentsen, Psykologisk 

Institut, Aarhus Universitet 

26 

Encellede organismer (eukaryoter) 2 

Eukaryoters adfærd 

omfatter fødeindtagelse, 

forsvar mod skadelige 

påvirkninger, og 

formering. 

* Eukaryoter har ikke 

noget nervesystem. 

* Differentierede 

livsaktiviteter 

(”virksomhed”) går 

forud for eksistensen af 

nervesystem. 

 

(DeDuve 1996). 
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Neuralt regulerede livsaktiviteter 

• a) Fødeindhentning: 
føden puttes i ”munden” 
med tentaklerne. 

• b) Bevægelse 
(lokomotion): Hydra  
”slår kolbøtter” med 
brug af tentaklerne. 

• Begge adfærdsformer 
indebærer koordinerede 
bevægelser af 
tentaklerne og kroppen. (Efter Swanson 2003). 

To grundlæggende 
livsaktiviteter hos 
Hydra: 
• a) Fødeindhentning: 

føden puttes i ”munden” 
med tentaklerne. 

• b) Bevægelse 
(lokomotion): Hydra  
”slår kolbøtter” med 
brug af tentaklerne. 

• Begge adfærdsformer 
indebærer koordinerede 
bevægelser af 
tentaklerne og kroppen. 

• a) Fødeindhentning: 
føden puttes i ”munden” 
med tentaklerne. 

• b) Bevægelse 
(lokomotion): Hydra  
”slår kolbøtter” med 
brug af tentaklerne. 

• Begge adfærdsformer 
indebærer koordinerede 
bevægelser af 
tentaklerne og kroppen. 
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Simple nervesystemer 

Nerve-net hos Hydra  Nervesystem hos Fladorm.  

Nervesystemet har her en 

”hoved-ende” på 

segmenterede strenge. 

Grundplan for kropsbygning  

og nervesystem hos hvirveldyr. 

Nervesystemet har her 

sanseorganer og en ”hjerne” i 

hovedenden af rygsøjlen. 

Sanseorganer  

og Hjerne 

(Efter Swanson 2003, p. 22, 31, 43). 



Aktiviteter og relationer 
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Perception, proprioception og 

exproprioception i virksomhed 

Eksteroceptive kredsløn 
Interoceptive 

kredsløb 

Senso-

motorisk 

overflade 
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Psykiske processer i virksomheden 
Selv når organismen ikke er 

motorisk aktiv, modtages hele 

tiden påvirkninger fra 

omverden, og signaler fra 

kroppen. 

De indløbende signaler danner 

baggrund for måldannelse, der 

organiserer aktiviteterne via 

kommandoer til muskulaturen. 

Målet og kommandoer til 

muskler “sammenlignes” 

løbende med faktiske resultater. 

Evt. forskelle er basis for 

tilpasning af mål og aktiviteter 

til de faktiske forhold. 
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Cerebral regulering af motiverede 

virksomheder 
Tilstands 

regulerende 

system 

Kognitivt 

system 

Sensorisk 

system 

• Det tilstandsregulerende 
system befinder sig i mediale 
og basale hjernestrukturer. 

• Det kognitive system befinder 
sig i laterale fronto-parietale 
associationsstrukturer + 
tilsvarende subcortikale 
vedhæng. (Hvide områder). 

• Det sensomotoriske system 
befinder sig i laterale motoriske 
og sensoriske analysatorer + 
tilsvarende subcortikale 
vedhæng. (Røde og blå 
områder). 

Mål 



Anokhins kybernetiske model for 

regulering af målrettede virksomheder 
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Anokhin (1898-01-26=1974-03-06) 

 

Udarbejdede teorien om funktionelle 

systemer som det eksplicitte 

neurofysiologiske grundlag for 

virksomhedsteori. [ - Cole] 

 

Modellen er et kybernetisk system, 

hvis funktion kan omformuleres i 

termer af selvorganiserende dynamisk 

system (synergetik). 
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Fase 1 initiering af adfærdsakten 

• I første fase dannes en syntese 
af alle afferente impulser 

– OR: orienterings refleks 

– EA: information fra 
omgivelser 

– M: motiv 

– P: tidligere erfaring 
(hukommelse) 

– AA: aktiverende impuls 

– RF: Retikulære system. 

• Syntesen resulterer i dannelsen 
af en handlingsintention 
((motiv = behov + potentielt 
behovs-tilfredsstillende objekt) 
+ indre og ydre betingelser). Anokhin (1969) 

• Intentionen  operationaliseres i 
en målforestilling (receptor of 
action) og et handlingsprogram. 

• Handlingsprogrammet giver 
anledning til aktivering af 
passende systemer af CPG’er 
og muskelkommandoer. 
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Fase 2 adfærdsaktens forløb 

• I anden fase frembringer den 
motoriske handling bestemte 
resultater.  

• Handlingsresultaternes 
sensoriske attributter opsamles 
gennem sanserne (return 
afferentiation). 

• De opnåede resultater 
sammenlignes med mål og 
handlingsprogram. 

• Sammenligningen af resultater 
med målforestilling viser om 
handlingen er fører i retning af 
målet eller evt er fuldført. 

 Anokhin (1969) 

• Sammenligningen af de 
opnåede resultater med 
handlingsprogrammet viser om 
handlingsforløbet er tilpasset 
handlingsbetingelserne og 
forløber tilfredsstillende. 
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Fase 3 adfærdsaktens afslutning 

• I fase tre viser 

sammenligningen af 

handlingsresultaterne med 

målforestillingen, at 

handlingens mål er nået (de 

sensoriske input som svarer til 

måltilstanden er indløbet), eller 

evt. at det ikke kan nås. 

• Derved optræder en 

orienteringsreaktion, som 

igangsætter søgning efter et nyt 

handlingsmål. 

Anokhin (1969) 

• Sammenligningen af resultater 
med handlingsprogrammet kan 
vise at handlingsforløbet ikke er 
tilpasset handlingsbetingelserne 
og forløber utilfredsstillende. 

• Så revideres handlings-
programmet på grundlag af 
orientering i situationen. 
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Synergetik 

• Herman Haken 
• Stuttgart. 

• Laserfysik. 

• Synergetik. 

• Wolfgang Tschacher 
• Psykoterapi forskning ved universitets-

hospitalet i Bern 

• Günter Schiepek 
• Donau-Universität Krems und der Universität 

Bamberg 

Mønsterdannelse 

ved selvorganisering 

af systemer. 

I psykologi. 
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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 



Cirkulær kausalitet 

• Ordensparameter vs 

systemelementer 

• Interaktion mellem 

elementer danner 

ordensparameter 

• Ordensparameter 

slavebinder 

systemelementerne 
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Bénard system 

• Skematisk illustration af Bénard 
system. 

• En væske opvarmes nedefra med 
temperaturen T2.  

• Temperaturen ved væskens 
overflade er T1. 

• Temperaturgradienten (forskellen 
mellem temperatur ved bund og 
overflade) ΔT= T2 - T1. 

• Pilene viser det 
konvektionsmønster som dannes 
når gradienten overstiger en kritisk 
værdi. 

Tschacher & Haken 2007 p. 4 
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Varmetransport i Bénard system 

• Skematisk illustration af forholdet 
mellem gradienten  ΔT (x-aksen) 
og varmetransporten (y-aksen) i et 
Bénard system. 

• Selvorganiseret mønsterdannelse 
og kraftig øget varmetransport ses 
når gradienten overskrider 
grænseværdien markeret ved den 
stiplede linje på midten af x-aksen.  

• Lignende forhold gør sig gældende 
i mange andre systemer (ekspl.  
Forhold mellem input og output 
energi i Laser). 

Tschacher & Haken 2007 p. 7 



Sekundær cirkulær kausalitet 

• Ordensparameter vs 

kontrolparameter 

• Kontrolparameter 

driver 

selvorganiseringen 

• Ordensparameter 

reducerer 

kontrolparameter 
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Psykologi  

1. Handlinger som selvorganiserede mønstre 

2. Kognitiv og/eller emotionel dissonans som 

gradient 

3. Gradienter i perception 



Handlinger  

• Målet som gradient 

• Selvorganisering af aktiviteter 

• Tjenlighed  

• Behov - motiv 
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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. 



Perception- handlings dynamik 
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δa = ᴪ (a,i) 

 f = β (a) 

 δe = Φ (e,F)  i = λ (e) 

 i = λ (s) 

 δx = Ω (x,r) 

(Warren 2006) 



12.11.2013 Klaus B. Bærentsen, Psykologisk 

Institut, Aarhus Universitet 

48 

5. Diskussion  

 


