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Indledning og problemformulering
Tidligere har filosoffer og teologer haft monopol på forståelsen af menneskets frie vilje. I dag har
fremskridt inden for psykologien og neurovidenskaben gjort det muligt at belyse fri vilje ud fra et
neurobiologisk perspektiv. Dette har ført til diskussioner af, om mennesket har fri vilje eller blot er
determineret af neurale strukturer og processer. Det er dog ikke et spørgsmål, som man på
nuværende tidspunkt har et videnskabeligt svar på, da et filosofisk begreb som fri vilje kan være
svært at undersøge eksperimentelt (Roskies, 2010). Der er udført adskillige studier af fri vilje, som
har søgt at omgå denne problematik ved at operationalisere den frie vilje til en målbar størrelse i
form af intentionelle handlinger (Frith et al., 1991 m.fl.).
Det er med udgangspunkt i disse studier, at vi ønsker:
at redegøre for og diskutere det neurale grundlag for fri vilje ift. handling

Begrebsafklaring og disposition
Som nævnt undersøges fri vilje gennem intentionelle, villede handlinger. En villet handling skal i
denne sammenhæng forstås som en endogen, ikke stimulusbetinget handling, hvilket skal ses i
modsætning til handlinger af mere refleksiv karakter, som er direkte udløst af ydre stimuli (Frith et
al., 1991, Roskies, 2010; Brass & Haggard, 2008 m.fl.). Dette er en forsimplet tvedeling af
handlingers karakter, da der i det virkelige liv i høj grad tale er tale om et kontinuum af mere eller
mindre stimulusbundne handlinger. Dog er denne tvedeling nyttig, da det tyder på, at der er
forskellige neurobiologiske grundlag for hhv. indre- og ydrestyrede handlinger. Forskning inden
for dette felt antyder, at villede handlinger fortrinsvist medieres af et medialt system, mens
stimulusbundne handlinger i højere grad medieres af et lateralt system (Gade, 2009; Bradshaw,
2001; m.fl.).
Ifølge bl.a. Marcel Brass og Patrick Haggard (2008) og Adina Roskies (2010) er fri vilje et
samlebegreb, som dækker over mange forskellige neurobiologiske processer. Det er ifølge disse
forskere således nødvendigt at underopdele begrebet fri vilje i forskellige undertyper, såfremt man
ønsker at beskrive de involverede neurobiologiske processer. I en oversigtsartikel fra 2008 opdeler
Brass og Haggard forskningen i tre tråde, som de kalder hhv. a) ”when”, som omhandler, hvornår
en handling initieres, b) ”what”, der undersøger, hvilke neurale processer der spiller ind, når
mennesket vælger imellem alternative handlinger, og endelig c) ”whether”, der beskæftiger sig med

det neurale grundlag for inhibering af handlinger. Vi har ladet os inspirere af denne opdeling i
struktureringen af vores synopse.
Vi vil i det følgende søge at beskrive de neurale grundlag for hhv. initiering (”when”), udvælgelse
(”what”) og hæmning af handlinger (”whether”). Sluttelig vil vi i en perspektiverende konklusion
samle op samt kort belyse mulige fremtidige forskningsområder.

Initiering
I det følgende vil vi beskrive, hvilke neurobiologiske processer der kan være involverede i
initieringen af en villet handling. Nedenstående passager vil beskrive, hvor i hjernen de første tegn
på handling kan spores, og i hvilken tidsmæssig rækkefølge tegnene kan spores i relation til
hinanden.
Libets forsøg: de første tegn på villet handling
Som en af de første undersøgte Benjamin Libet i et studie fra 1983 initiering af intentionelle
handlinger. Det var hans hensigt med EEG at måle tidspunktet for, hvornår intentionen om at
foretage en bevidst handling først kunne registreres i hjernen. (Libet, 1983; Brass & Haggard,
2008). Forsøgsdesignet gik i korte træk ud på, at en forsøgsperson (FP) skulle kigge på en urskive
samtidig med, at han blev instrueret i at foretage en bevægelse på et tidspunkt, han selv valgte.
Derefter skulle FP berette, hvor viseren på urskiven stod i det øjeblik, han først mærkede
intentionen om at ville foretage bevægelsen. Libet fandt, at man kunne registrere et såkaldt
readiness potential (RP) ca. 350 ms. eller mere, før FP selv var i stand til at registrere en intention
om at foretage en bevægelse (Roskies, 2010; Libet, 1985; Libet et al, 1983). Desuden opstod
intentionen hos FP blot ca. 206 ms. før selve bevægelsen begyndte (Brass & Haggard, 2008).
Libets resultater var opsigtsvækkende, fordi han fandt tegn på hjerneaktivitet (RP), før FP selv
kunne berette om en bevidst intention om at ville handle. Det betød altså, at initieringen af en
handling rent tidsmæssigt startede før, end man hidtil havde troet (Haggard, 2011), og at den
startede med et RP og ikke en bevidst intention.
Desuden brugte Libet resultaterne til at argumentere for, at den bevidste tanke ikke kan være årsag
til RP, men at RP derimod både må være årsagen til den bevidste tanke og selve bevægelsen (Brass

& Haggard, 2008; Libet, 1983). Denne fortolkning kunne bruges til at underminere eksistensen af
en fri vilje og bragte rig debat og kritik med sig (Brass & Haggard, 2008; Roskies, 2010).
Hvor initieres villet handling
Adskillige studier har søgt at lokalisere initieringen af endogene handlinger i hjernen. Resultaterne
af disse studier antyder, at flere strukturer i frontallapperne såvel som gyrus cingularis anterior
(ACC) inkl. den rostrale cingulate zone (rCZ) 1, basal ganglierne (BG), og parietal kortex potentielt
er involverede i initiering af handling (Roskies 2010 m.fl.). I det følgende vil vi dog primært
fokusere på det præsupplementære motoriske område (præSMA) og parietal kortex.
PræSMA og initiering af villede handlinger
Supplementær motorisk kortex (SMA) er et område, der ligger foran primær motorisk kortex (M1).
Området deles i to: den rostrale del af SMA, også kaldet præSMA og den mere kaudale del, som
udgør selve SMA. Adskillige studier har impliceret præSMA i initiering af handling. Jahanshahi et
al. (1995) undersøgte med rCBF 6 normale forsøgspersoner i tre forskellige tilstande: I hvile og
under udførelse af en selv-initieret og en stimulusbetinget opgave. De fandt, at præSMA i større
grad var aktiv i forbindelse med planlægningen af en bevægelse, mens selve SMA’s aktivitet steg
ved udførelsen af en given bevægelse. Dette fund underbygges af andre studier (bl.a. Picard &
Strick, 1996). Desuden fandt Thaler et al. (1995), at læsioner af præSMA hos aber hæmmede
selvinitiering, men ikke stimulusbetingede handlinger.
Et forsøg af Fried et al. (1991) peger også i retning af, at SMA områderne kan være involverede i
selvinitierede handlinger. Her undersøgte man hos 13 epilepsipatienter med intrakraniale elektroder
den funktionelle organisation af SMA. Ved stimulation af SMA inkl. præSMA oplevede
forsøgspersonerne en pludselig trang til at bevæge sig, og yderligere stimulation forårsagede en
decideret bevægelse. Her ses altså endnu et tegn på, at områderne kan spille ind ved de tidlige
forberedelser til bevægelser.
Parietal cortex og initiering af villede handlinger
Der er ikke konsensus om præcis, hvilke strukturer der er involverede i initiering, men til gengæld
er mange af den overbevisning, at ikke kun én men flere strukturer må spille ind (Roskies, 2010).
F.eks. fandt et studie, at elektrisk stimulation af inferiore parietale regioner bevirkede en intention
1

rCZ er en betegnelse for den dorsale ACC, som anvendes af Brass og Haggard (2008), Roskies (2010), m.fl.

eller trang til bevægelse. Samt at yderligere stimulation medførte en overbevisning om, at man
havde foretaget en bevægelse (Desmurget et al., 2009). Derudover fandt et andet studie, at patienter
med parietale læsioner oplevede forringet foregribende forståelse for, hvilke intentioner de havde
med deres bevægelser (Sirigu et al., 2004).
Samlet set kan den omtalte forskning antyde, at et fronto-parietalt netværk spiller ind ved
initieringen af intentionelle handlinger (Brass & Haggard, 2008).

Selektion af handling
Et andet område af villet handling, som vi vil berøre, er selektion af handling, dvs. beslutningen om,
hvilken af adskillige mulige handlinger man vælger at udføre. Vores fokus vil være på selektion af
endogene, intentionelle handlinger og ikke på eksternt guidet beslutningstagning, som ses i bl.a.
stimulus-respons associationsopgaver (Brass og Haggard, 2008).
Uklarhed om det neurobiologiske grundlag for valg af handling
Der er mange modstridende fund og hypoteser inden for forskningen i selektion af handling. Nogle
studier antyder, at den dorsale præfrontale kortex (dPFC) er vigtig for selektion af handling (Lau et
al., 2004; Frith et al., 1991). Andre studier antyder, at rCZ er central for selektion af handling
(Mueller et al., 2007; Brass og Haggard, 2008), mens atter andre holder på at præSMA er den
vigtigste struktur (Lau et al., 2006).
Denne uklarhed skyldes øjensynligt adskillige metodiske problemer ift. at undersøge og isolere valg
af handling (Roskies, 2010 m.fl.). Det er svært at undersøge, om den aktivering, der ses i f.eks.
fMRI studier, hvor valg af frie handlinger sammenlignes med udførelse af eksternt specificerede
handlinger, skyldes selektion af handling eller andre relaterede processer. Alternative hypoteser er
bl.a., at øget aktivering i et givet område i dPFC eller i medial frontal kortex skyldes, at det kræver
mere opmærksomhed at vælge endogent end blot at følge eksterne anvisninger (Lau et al., 2004).
Eller at aktiveringen skyldes, at det at skulle initiere endogene bevægelser på en tilfældig måde øger
belastningen af arbejdshukommelsen, fordi det at generere tilfældige responser ofte kræver en øget
monitorering af tidligere responser (Jahanshahi et al.,1998).
Derudover stiller visse studier spørgsmålstegn ved, hvorvidt den iagttagne aktivering under
selektion af handling i f.eks. frontomedial kortex (rCZ og præSMA) i virkeligheden skyldes

konflikthåndtering, da aktivitet her også er set ved forskellige konflikthåndteringsopgaver (Brass &
Haggard, 2008). Dog argumenterer Brass og Haggard (2008) for, at konflikthåndtering og valg
mellem forskellige handlemuligheder muligvis er to sider af samme sag, da der i en valgsituation
altid vil være konkurrence mellem de forskellige handlingsalternativer. Dette stemmer i øvrigt
overens med den tankegang, der ligger til grund for Norman og Shallices SAS-model (Gade &
Øksnebjerg, 2009).
At vælge bevidst at undlade at handle er også en handling
Visse studier har undersøgt, hvilke hjerneprocesser der er involverede, når man i en valgsituation
med forskellige handlemuligheder intentionelt vælger ikke at handle (Kühn et al., 2009b; Kühn og
Brass 2009). Der sås ved fMRI og ERP i disse studier aktivitet i anteriore cingulate kortex og
præSMA, både når forsøgspersonerne frit valgte at trykke på en knap og når de valgte at undlade at
trykke på en knap. Resultaterne herfra antyder dermed, at de samme neurale processer er
involverede, når man beslutter sig for at handle, og når man beslutter sig for ikke at handle.
Forskning i valg af endogen, intentionel handling er dermed på nuværende tidspunkt et felt præget
af mange modstridende forskningsresultater, men de tre hyppigst optrædende strukturer indtil videre
er dPFC, rCZ og præSMA.

Eksekutiv hæmning
Et tredje aspekt, hvormed et individ kan siges at besidde fri vilje ift. de handlinger, som
vedkommende foretager sig, er ved at kunne hæmme allerede planlagte handlinger (Roskies, 2010;
Brass & Haggard, 2007; Brass & Haggard, 2008; m.fl.). Dette aspekt af fri vilje er særlig vigtigt ift.
et individs hverdagsliv og sociale interaktion. Dette skyldes, at hensigtsmæssig adfærd i det
virkelige liv sjældent er entydigt defineret, hvorfor der konstant må foretages en afvejning af hhv.
kortsigtede og langsigtede mål med dertil følgende hæmning af visse handlinger (Brass & Haggard,
2008). Hæmning af villet handling er ydermere vigtigt anskuet fra et neuroetisk perspektiv og
dermed i juridiske sammenhænge, da antagelsen om et individs evne til at kunne hæmme
uhensigtsmæssige handlinger er en fundamental del af vores retssamfund (Roskies, 2010).
I nedenstående vil vi referere til hæmning af intentionelle handlinger, dvs. endogen hæmning, hvor
FP selv beslutter, om vedkommende vil inhibere en handling samt hvornår. Dette skal ses i

modsætning til hæmning foranlediget af eksterne stimuli, hvor bl.a. højre inferiore frontale gyrus
(IFG) synes at være en vigtig komponent (Aron et al., 2003; Gade & Øksnebjerg, 2009; Brass &
Haggard, 2008).
Dorsale mediale præfrontale kortex (dmPFC) rolle i inhibering af villede handlinger
Adskillige studier (Brass & Haggard, 2007; Kühn et al., 2009a) har fundet, at især den venstre
dmPFC (Brodmanns område 9) synes at være vigtig for hæmning af handlinger. Brass og Haggard
(2007) anvendte fMRI i en forsøgsopstilling inspireret af Libet (1983), dog med mulighed for, at FP
kunne vælge at inhibere sine handlinger i sidste øjeblik i visse trials, hvilket var forbundet med
aktivering i venstre dmPFC. Ydermere sås individuelle forskelle i graden af aktivering i dmPFC,
som korrelerede med hyppigheden, hvormed forsøgspersonerne valgte at inhibere deres handlinger.
Dette kan dermed potentielt være årsagen til impulsivitetsforskelle mellem individer (Brass &
Haggard, 2007; Kühn et al., 2009a).
Mekanismen, hvormed dmPFC spiller en rolle ved inhibering af handling
Kühn et al. (2009a) har fundet øget ”konnektivitet” mellem dmPFC og præSMA i situationer, hvor
deres forsøgspersoner intentionelt skulle inhibere handling ift. situationer, hvor forsøgspersonerne
skulle handle. Denne funktionelle forbindelse understøttes anatomisk af DTI-studier af JohansenBerg et al. (2004). Sidenhen har Walsh et al. ligeledes fundet, at timingen af den neurale aktivitet
ved inhibering af intentionel handling forekommer relativt sent i forberedelsen af handlingen. Dette
fund understøtter dermed et hierarkisk syn på handlingskontrol, hvor intentionel hæmning
modulerer de præ-motoriske processer. Der er dermed meget, der peger i retning af, at dmPFC
spiller en vigtig rolle for selvkontrol ved at være en slags veto-område, som intervenerer i
progressionen fra forberedelse til udførelse af handling (Walsh et al., 2010, m.fl.).

Perspektiverende konklusion
Vi har i ovenstående søgt at belyse det neurale grundlag for fri vilje ift. handling med udgangspunkt
i tre forskellige aspekter af villede handlinger: initiering, valg og hæmning af handling. Ift.
initiering af endogene intentionelle handlinger synes især præSMA og parietal kortex at spille en
vigtig rolle, hvilket kunne antyde involvering af et frontoparietalt netværk. Vef valg af handling er
det neurale grundlag mere usikkert, men DLPFC, rCZ og præSMA er muligvis involverede. Der er
større konsensus, når det kommer til inhibering af endogene handlinger. Her synes den venstre

dmPFC at spille en rolle. Overordnet set stemmer dette derved overens med førnævnte antagelse
om, at villede handlinger medieres af et medialt system.
Som det fremgår, er der stadig mange uafklarede aspekter af det neurale grundlag for fri vilje. Et
eksempel på et interessant fremtidigt forskningsområde kunne være at undersøge, hvordan de
forskellige neurale aspekter af villede handlinger interagerer og tilsammen bevirker, at vi oplever at
have en fri vilje.
Denne synopse har undersøgt fri vilje og dets neurale grundlag, med udgangspunkt i det raske
menneske og en intakt fri vilje. Inden for det klinisk neuropsykologiske felt ses dog adskillige
kliniske tilstande, hvor patienter synes at have en kompromitteret fri vilje som følge af specielt
frontale læsioner (Jahanshahi & Frith, 1998). Dette ser vi som et muligt udgangspunkt for et
mundtligt oplæg.
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