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Program

• Distinktion
• Overgaard, Kauffmann & Ramsøy 2001
• Overgaard & Sørensen 2004
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• Overgaard & Sørensen 2004
• EEG studiet i Turku
• Implikationer for psykologien



Et konceptuelt skel

• Non-introspektiv bevidsthed
Man er opmærksom på, og oplever et objekt

• Introspektiv bevidsthed
Man er opmærksom på oplevelsen af et objektet
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Man er opmærksom på oplevelsen af et objektet
(Overgaard 2003)

• Er dette bare et konceptuelt skel, eller 
kan det understøttes empirisk – og i så 
fald hvilke implikationer har det?



Overgaard, Kauffmann & Ramsøy 2001

• 7 forsøgspersoner 4m / 3f
• 19 – 36 år
• 706 trials i fire blokke
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• 706 trials i fire blokke
• Øvelsesblok på 40 trials
• Respons skalaerne

Farve 34 muligheder
Form 34 muligheder
Placering 3 muligheder



Overgaard, Kauffmann & Ramsøy 2001
(design)

Mask
(500 ms)

Stimulus
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Fixation

Stimulus
(16 - 192 ms)

Forsøgspersonen (Fp) afgiver svar ved 
at pege på skalaer for farve, form og 

placering 



Overgaard, Kauffmann & Ramsøy 2001
(forsøgsbilledet)
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Overgaard, Kauffmann & Ramsøy 2001
(Resultater for form)

 
% correctness of answer for shape  

Count 

61 42 Correct Distribution 
Non-introspective Introspective 

Trial type 
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61 42 
21 17 
9 27 

9 14 

Correct 
Incorrect 
Near correct 
Blank screen/no 
experienc
e 

Distribution 
of answers 

  

• Non-introspektion har flere korrekte 
• … men også flere fejl



Overgaard, Kauffmann & Ramsøy 2001
(Kritik)

Introspektion = Divided attention (dual attention) ?
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Introspektion = Divided attention (dual attention) ?



Overgaard & Sørensen 2004
(Med udgangspunkt i kritikken)

• Replicerede forsøget - og introducerede to nye 
konditioner

• Ord gentagelses opgave
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• Ord gentagelses opgave
• Ord visualiserings opgave
• Sammen med en Introspektiv opgave og en 

Non-introspektiv opgave



Overgaard & Sørensen 2004
(Metode)

• 16 forsøgspersoner
• 16 – 35 år
• 200 trials
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• 200 trials

• … ellers samme procedure som 
Overgaard, Kauffmann & Ramsøy 2001



Overgaard & Sørensen 2004
(Resultater for form)

% correctness of answer for shape

Count

61 47 34 42CorrectDistribution

Non-intro
spective

Word
repetition Visualisation Introspective

Trial type
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61 47 34 42
21 30 46 17
9 11 12 27

9 12 8 14

Correct
Incorrect
Near correct
Black screen/no
experience

Distribution
of answers

• Dual attention viser det samme mønster som Non-
introspektion – og Introspektion lader stadigt til at 
udvise et andet mønster



Marcel (1993)
(Blindsight)

• Forsøg på G.Y.
a.) Blinke med venstre øje
b.) Motorisk med venstre hånd
c.) Verbalt 
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c.) Verbalt 
• G.Y. skulle svare hvis han oplevede lys i hans blinde 

felt
• Marcel fandt at G.Y.’s svar var afhængig af hvordan 

han svarede: Øje, Hånd og Verbalt



Marcel (1993)
(Efter G.Y.’s undersøgelse)

• Marcel ville se om han fandt samme dissociation hos 
folk uden blindsight

• Han lavede to grupper:
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• En hvor fp skulle gætte om der blev vist en lysprik
• Og en hvor fp skulle rapportere om de havde en 

oplevelse af en lysprik
• Non-introspektion versus Introspektion
• Marcel lader til at finde data der understøtter G.Y.’s 

data



Marcel (1993)
(Konklusion)

• Marcels data leder ham til to konklusioner:

• 1.) Responsmodaliteten influere oplevelsen
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• … eller 
2.) Forskellige måder at rapportere på, har forskellig 
adgang til oplevelsen



Overgaard & Sørensen 2004
(Marcels Data)

• Signal detection theory (Green & Swets, 1966)
• Data ser ikke længere så overbevisende ud

- m.h.p. at der er en påvirkning af svarmodalitet
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• Dog lader der til at være en forskel på instruktionen
• Derfor valgte vi at lave en variant:

- Mere simpelt stimuli
- Forskellige svar modaliteter 



Overgaard & Sørensen 2004
(Marcel variant)

• Exp. 3 10 fp (20 – 44 år)
• Exp. 4 10 fp (22 – 32 år)
• Respons modaliteter (højre for ja, venstre for nej):
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• Respons modaliteter (højre for ja, venstre for nej):
- Øje
- Hånd
- Mund

• Stimulus præsenteres ca. 3 cm fra fiksation:
- Højre 25%
- Venstre 25%



Overgaard & Sørensen 2004
(Trials)

• Træning og vurdering af subjektivt threshold
200 – 300 trials

• 600 trails delt i to konditioner 

17

- Post cue: Svarmodaliteten oplyses efter stimuli
- Pre cue: Svarmodaliteten oplyses før stimuli

• Herved bør vi kunne undersøge Marcels hypotese



Overgaard & Sørensen 2004
(Timeline)

Exp. 3
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Exp. 4



Overgaard & Sørensen 2004
(Skærmen)
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Overgaard & Sørensen 2004
(Resultater)

• Svarmodalitet variere mellem fp
- faktisk var flere bedre til at svare verbalt, end ved 
blink med øjet

• Forsøget støtter op om at introspektive forberedelses 

Pre Cue                 Post Cue               Variation d’
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• Forsøget støtter op om at introspektive forberedelses 
til handling influere på fp’s rapporter

• Variationen mellem exp. #3 og exp. #4 adressere 
problemet med memory decay – hvilket ikke lader til 
at spille en rolle 



EEG Studie
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EEG Studie

Vi ønskede at undersøge om vi kunne finde 
elektrofysiologisk understøtning af distinktionen 

mellem introspektion og non-introspektion
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mellem introspektion og non-introspektion

Dernæst ville vi teste within subjects – indtil nu havde 
vi kun sammenlignet mellem grupper

Endeligt ville vi se om vi kunne replicere data i et lidt 
anderledes forsøgsdesign



Eksperimental set-up

Mask
(1200 ms)

Stimulus
(83 ms)

Demo       – 60 trials
Session 1 – 480 trials
Session 2 – 480 trials
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Vi havde fire grupper, delt mellem 
responshånd og rækkefølge af instruktion

Mask
(1200 ms)

Fp skulle svare ja eller nej 
efter en backward mask 

ISD 
83 ms eller 116 ms



Metode

• 18 fp blev testet
• Vi måtte rejecte 8 fp, grundet enten for lav 

eller for høj performance – For at kunne lave 
separate EEG analyser for alle variable
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separate EEG analyser for alle variable
• De sidste 10 deltagere var raske, 

højrehåndede og havde normalt, eller justeret 
til normalt, syn

• EEG blev målt med tin elektroder tilsluttet til 
Electro-Cap electrode system



EEG
• Neuroscan system
• 10/20 system
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Metode

• Næsen blev brugt 
som reference punkt 
for målingerne
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• Herudover blev der 
brugt to elektroder til 
at monitorere 
øjnebevægelser



Adfærdsanalyse

• Signal Detection Theory (Green & Swets, 1966)

Yes No

Stimulus 
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Stimulus 
present

Hit Miss

Stimulus 
absent

False 
alarm

Correct 
rejection

• Vi benytter Hits, Misses og Correct Rejections
• Hvad med false alarms ? 

• Bias
• De fleste fp havde få, hvis ingen false alarms



Resultater
Non Introspektion

2d sketch af hits

Rød farve +
Blå farve   -
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Introspektion

Introspektion lader til at have et 
stærkere elektrofysiologisk signal, 
som et tidlig negativ signal og 
senere som et stærkere positivt 
signal – sammenlignet med Non-
introspektion



Resultater
O1
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Pz

Non-IntrospektionIntrospektion



Resultater

• For at undersøge denne forskel lavede vi 
difference waves ved at subtrahere misses 
fra hits

• … således kontrastere vi forskellen mellem at 
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• … således kontrastere vi forskellen mellem at 
stimulus er til stede og fp enten er bevidst 
eller ikke bevidst om det

• En sammenligning af de to instruktioner er 
som følger:



Resultater

31

p<0,05



Kritik

• Ændre fp ikke bare deres bias (β)
mellem de to konditioner, således er der 
slet ikke tale om introspektion

• Vi undersøgte for denne kritik med 
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• Vi undersøgte for denne kritik med 
signal detection theory (Green & Swets, 
1966)

• Denne undersøgelse viste at dette ikke 
er tilfældet



Opsummering

Vi fandt en signifikant forskel i elektroderne O1 
og Pz

Vi fandt ikke kun en adfærdsmæssig, men også 
en elektrofysiologisk forskel i enkelt personer
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en elektrofysiologisk forskel i enkelt personer
Data kan ikke bare forklares som et subjektivt 

skift i den enkeltes respons bias
Endeligt replicerede vi tidligere data, i et mere 

simpelt design



Implikationer

Eksperimental psykologi generelt
• Økologisk validitet når vi involvere subjektive 

rapporter
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Empirisk bevidsthedsforskning
• Neuralt korrelat for Introspektion kan forurene 

et neuralt korrelat for bevidsthed (NCC)
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Overgaard & Sørensen 2004 Introspection destinct from first order experiences


