
Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
 



BILLESØ & BALTZER

Carsten Nejst Jensen

Psykologiske temaer

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
 



Psykologiske temaer
© 2006 Billesø & Baltzer, Værløse
Forfatter: Carsten Nejst Jensen
Omslag: Frank Eriksen
1. udgave, 1. oplag
ISBN 87-7842-191-8

Billesø & Baltzer Forlagene
Kirke Værløsevej 26 A, 3500 Værløse
E-mail: billesoe@forlagene.dk
Internet: www.billesoe.dk

Tryk: Pozkal, Inowroclaw

Alle rettigheder forbeholdes.
Mekanisk, fotografisk eller anden
gengivelse af denne bog
eller dele deraf uden forlagets
skriftlige samtykke er forbudt
i følge gældende dansk lov
om ophavsret.

Kopiering fra denne bog må kun finde
sted på institutioner, der har indgået
aftale med Copy-Dan og kun inden for
de i aftalen nævnte rammer.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
 



Indhold

Forord ................................................................................ 5

Tema: Intelligenser og læring ............................................ 7
Psykologisk teori: Gardners teori om de mange

intelligenser ................................................................... 9
Det videnskabelige grundlag for Gardners teori ............... 11
Fra intelligenskvotient til intelligensprofil ........................ 14
Intelligenser og læringsstile .............................................. 16
Diskussion af vigtigheden af forskellige intelligenser ........ 17

Psykologisk teori: Vygotsky’s teori om zonen for
den nærmeste udvikling ................................................ 19

Mennesker lærer sammen med andre ............................... 20
Diskussion af teorier om intelligenser, kognition og
læring ............................................................................ 22

Tema: Stabilitet og forandring i moderne menneskers liv ... 24
Indledning ......................................................................... 24
Psykologisk teori: 2 personlighedstyper og 3

stimulationsniveauer ..................................................... 28
Analyse af casene med udgangspunkt i den
gennemgåede teori ........................................................ 35

Perspektiver på moderne menneskers liv .......................... 39
Interview: Stress kan slå ihjel ........................................... 43
Lykken i pillen – kronik af Carsten René Jørgensen ......... 46

Psykologisk teori: Margaret Mahler’s teori om barnets
psykiske fødsel ............................................................... 53

Symbiosen: 0 – ca. ½ år .................................................. 55

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
 



Separations- og individuationsfasen ca. ½ år – ca. 3 år .... 59
Analyse af temaet med udgangspunkt i Mahlers teori ...... 66
Diskussion af barndommens betydning for livet
som ung og voksen ........................................................ 71

Stud.tvivl. – kronik af Mette Bauer ................................. 77
Psykologisk teori: Narcissistiske personlighedsforstyrrelser .. 85
Psykologisk teori: Forsvarsmekanismer ............................... 90
Ideer til små projektarbejder ............................................... 95
Psykologisk teori: Højdepunktsoplevelser som led i

menneskers selvrealisering ............................................. 96
Analyse af temaet med udgangspunkt i
højdepunktsoplevelser ................................................... 99

Foreløbig sammenfatning af teorier og paradigmer i
psykologien ................................................................... 102

Lidt psykologi-historie: Freuds psykoanalyse ...................... 107
Psykoanalyse som terapi .................................................. 107
Psykoanalysens personlighedsmodel ................................ 108
Psykoanalysens faseteori .................................................. 112
Freuds anvendelighed i dag ............................................. 113

Psykologiske teorier om traumatiske kriser ......................... 115
Interview: Jeg bliver aldrig som før .................................. 115
Johan Cullbergs psykodynamiske teori ............................ 119
Akut belastningsreaktion og PTSD ifølge ICD-10 .......... 125
Humanistisk- og eksistenspsykologisk kriseteori .............. 129
Afsluttende bemærksninger om kriseteori ........................ 132

Samlet sammenfatning af temaet samt perspektivering ....... 133

Tema: Fra rødder til fødder – om gruppeprocesser,
identitet og parforhold ...................................................... 139
Psykologisk teori: Gruppeprocesser .................................... 142

Holdninger og fordomme ............................................... 146
Fysiske og psykiske afstande mellem mennesker .............. 150

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
 



Forskellige slags grupper .................................................. 151
Interview: På Egotrip ...................................................... 153

Psykologisk teori: Kulturel frisættelse og
stammefællesskaber ......................................................... 158

Psykologisk teori: Ungdom og identitet .............................. 165
Interview: Kærlighed og kys og globale processer ............. 169
Diskussion af fordele og ulemper ved vilkårene
for unges liv i dag .......................................................... 177

Psykologisk teori: Forelskelse og kærlighed i
sen-moderniteten .......................................................... 182

Hvem er det, vi forelsker os i? .......................................... 182
Fra forelskelse til kærlighed ............................................. 186

Litteratur ........................................................................... 189
Stikordsregister ................................................................... 191

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
 



Forord
Reformen af de gymnasiale uddannelser trådte i kraft august 2005,
og i den forbindelse fik psykologi C-niveau ny læreplan, og der
blev mulighed for at tilbyde psykologi B-niveau, efter at dette ni-
veau i 6 år havde været tilbudt som forsøg. VUC Nordsjælland
benyttede straks muligheden for at læse psykologi C og B efter de
nye læreplaner, men der var ingen bøger til det nye C-niveau.
Derfor foreslog jeg kursisterne på det C-niveau, som jeg skulle
undervise fra august, at jeg prøvede at skrive en bog, mens de læ-
ste den, og det gik de med til. Så godt som hver tirsdag havde jeg
den tekst med til kursisterne, som de skulle læse til den følgende
uge. Jeg er kursisterne meget taknemmelig for, at de gik med til
denne arbejdsform, og jeg er nogle kursister meget taknemmelig
for, at de var grundige korrekturlæsere. Fra januar skulle jeg un-
dervise et ½-års hold, som så fik manus til bogen i en layoutet
version. Her efter eksamen har jeg derfor kun skullet lave juste-
ringer af manus, og det gør det muligt, at bogen kan udkomme
august 2006, hvor gymnasier, 2-årigt HF, HHx og HTx læser psy-
kologi efter de nye læreplaner.

Mit mål har været at skrive en psykologibog, der behandler nogle
aktuelle temaer. Ved hvert tema præsenterer jeg relevante og for
det meste nyere psykologiske teorier. Jeg håber, at det på en og
samme tid gør bogen interessant og teoretisk solid. Der er også
afsnit i bogen, hvor jeg bruger teorierne til at analysere de aktuelle
temaer. Desuden er der mere diskuterende og perspektiverende
afsnit. Bogen er med andre ord opbygget, som opgaver og eksa-
men i psykologi. Endelig er der en side med forslag til projekt-
opgaver.

Carsten Nejst Jensen
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TEMA

Intelligenser og læring

Tyskeren Thomas Ziehe (f. 1947), der er en international kendt
læringsteoretiker, fortæller, at da han arbejdede som lærer i sko-
len, underviste han også eleverne i moderne dans. Eleverne fik
engang imellem mulighed for fri dans, men der var en lille betin-
gelse ved den frie dans: Ziehe tegnede en cirkel omkring hver elevs
venstre fod, og foden skulle blive inden for cirklen under dansen,
så det var fri dansk med en lille begrænsning:

“Løft foden, flyt den, gør, hvad du har lyst til – bare du ikke
sætter den uden for!” (Hvid 2000)

Ziehes begrundelse for at lægge en lille begrænsning på den frie
dans var, at hvis eleverne havde kunnet danse helt som de havde
lyst til, så ville de være tilbøjelige til at danse, som de kunne i for-
vejen. Ved at lægge en lille begrænsning på friheden, så udfordres
eleverne til at gøre noget lidt andet end det, de plejer at gøre, og
det medfører læring, siger Ziehe.

Det er meget vigtigt for Thomas Ziehe, at begrænsningen på
den helt fire udfoldelse skal være tilpas, hverken for stor eller for
lille. Denne udfordring af eleverne overfører Ziehe fra at under-
vise i dans til det almindelige arbejde i skolen

“Balancen er delikat, erkender Thomas Ziehe: På den ene side
er eleverne nysgerrige, og de vil gerne lære nyt. På den anden
side gør det nye og anderledes dem utrygge og usikre.” (Hvid
2000).

Begrænsningen og dermed udfordringen for eleverne skal være
tilpas – Ziehe kalder det “god anderledeshed” eller “veldoseret
fremmedhed”. Hermed har vi stiftet bekendtskab med det første
begreb inden for læringspsykologien. En forudsætning for at lære
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er, at det nye, vi møder, kan beskrives som god anderledeshed el-
ler veldoseret fremmedhed. Ziehe tilføjer, at en anden forudsæt-
ning for at lære nyt er atmosfæren i undervisningen: eleverne skal
føle sig godt tilpasse, og de skal belønnes for at turde gøre noget,
de ikke er vant til at gøre. Og vi ved det jo godt alle sammen: vi
lærer bedst, når vi føler os trygge, og når det bemærkes, at vi gør
en indsats – at vi bliver set og dermed anerkendt!
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PSYKOLOGISK TEORI

Gardners teori om
de mange intelligenser

Måske tænker du: “Hvad er det for noget – er der flere intelligen-
ser?” Ja, den amerikanske psykolog Howard Gardner (f. 1943)
mener, at mennesker har flere intelligenser. Du kan få et lille ind-
tryk heraf ved at læse og tænke over udsagnene neden for og der-
efter sætte kryds der, hvor det passer på dig:
1. (_) Jeg elsker at underholde mig selv og andre med ordspil og

vrøvlevers
2. (_) Jeg kan let fordoble eller tredoble en bageopskrift i hovedet
3. (_) Jeg er god til at finde vej i ukendte omgivelser
4. (_) Jeg nyder, når jeg er fysisk aktiv
5. (_) Jeg hører straks, hvis en tone i et musikstykke er falsk
6. (_) Folk kommer ofte til mig, når de ønsker et godt råd
7. (_) Jeg fører ofte drømmedagbog

De syv udsagn svarer til, at der ifølge den amerikanske psykolog
Howard Gardner findes syv intelligenser. De syv intelligenser er:

1. Sproglig intelligens viser sig ved, at man kan lide at lege med ord,
fx i kryds og tværs, at man kan lide at lytte til andre, læse og skrive,
at man i det hele taget er god til at bruge sprogets mange nuancer.
Digtere og forfattere har typisk en udviklet sproglig intelligens.
Man husker i ord.
2. Logisk-matematisk intelligens viser sig ved, at man er en hund
efter at finde og løse logiske problemer, at man kan lide at arbejde
med tal, fx avisernes Soduko opgaver, finde systemer og tænke
abstrakt. Som navnet på intelligensen siger, så er denne intelligens
stærk hos matematikere, men også hos fx revisorer og efterforskere
hos politiet. Man husker i systemer og tal.
3. Visuel-rumlig intelligens viser sig ved, at man tænker i billeder,
at at man er god til at tegne det, man ser, samt til at arbejde efter
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