Psykologiskt
vetande
eboken

© Psykologisktvetande.se 2021
Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt.
Kopiering utöver för eget bruk eller undervisning i ickekommersiellt syfte är förbjudet.

Innehåll
Psykologi – vetandet om människans mentala värld ................................................................. 6
Intelligens: hur vi mäter och definierar den ............................................................................... 8
Vad är sömn och vad händer medan vi sover? ......................................................................... 11
Inlärning och studieteknik ........................................................................................................ 13
Minnets gränser och vår glömska............................................................................................. 14
Hur sömnen infaller och varför vi vaknar efteråt ..................................................................... 17
Vårt minne och hur det fungerar .............................................................................................. 18
Vägen till en god sömn............................................................................................................. 21
Barnets språkliga utveckling .................................................................................................... 24
Vad som händer när vi missbrukar den digitala tekniken ........................................................ 26
Selektiv perception – vår förmåga att sortera intryck .............................................................. 28
3

Vårt medvetande ...................................................................................................................... 29
Människan som individ ............................................................................................................ 32
Medelålderns kriser .................................................................................................................. 35
Hur vi skapar mening i tillvaron .............................................................................................. 38
Valfrihetens vånda.................................................................................................................... 40
Hur vi påverkas av vanan ......................................................................................................... 43
Våra dagdrömmar ..................................................................................................................... 47
Konsten att inte göra någonting ............................................................................................... 48
Vår vilja och kontrollen över den ............................................................................................. 50
Motivation och drivkraft .......................................................................................................... 52
Känslan av att vara otursförföljd .............................................................................................. 54
Talang eller träning bakom hög prestationsförmåga? .............................................................. 56
Inspirationen och dess väsen .................................................................................................... 59

Aggressioner: hur och varför de uppstår .................................................................................. 60
Nyhetens behag ........................................................................................................................ 63
Vad avunden gör med oss ........................................................................................................ 65
Vårt humör och dess skiftningar .............................................................................................. 68
Att bryta vanor ......................................................................................................................... 73
Kreativitet ................................................................................................................................. 75
Hypokondri............................................................................................................................... 78
Nostalgin och dragningskraften till återupplevandet ............................................................... 80
Ensamhet – effekter och tendenser ........................................................................................... 81
Självmordets mekanismer ........................................................................................................ 84
Egoism och altruism ................................................................................................................. 88
Vårt behov av gudar ................................................................................................................. 91
4

Faktorerna bakom lycka och välbefinnande ............................................................................. 93
Massbeteenden ......................................................................................................................... 96
Vad gör oss omtyckta och vad får oss att tycka om andra? ..................................................... 98
I hjärnan på en nudist ............................................................................................................. 100
Varför vi byter gåvor .............................................................................................................. 104
Hur vi förblindas av auktoriteter ............................................................................................ 104
Vår förmåga till anpassning ................................................................................................... 107
Arv och miljö ......................................................................................................................... 109
Artificiell intelligens ur ett psykologiskt perspektiv .............................................................. 111
Synen på överviktiga och orsaker till övervikt ....................................................................... 113
Det svåra sötsuget: varför vi tycker så mycket om socker ..................................................... 115
Deduktion och induktion ........................................................................................................ 117
Reklamens psykologiska påverkan ........................................................................................ 118

Hur marknadsstrategier får oss att köpa ................................................................................. 120
Arbete – för människans eller statens bästa? ......................................................................... 123
Hur vi reagerar på färger ........................................................................................................ 128
Att tolka kroppsspråk ............................................................................................................. 131
Kognitiv psykologi ................................................................................................................. 134
Behaviorism ........................................................................................................................... 135
Biologisk psykologi................................................................................................................ 137
Humanistisk psykologi ........................................................................................................... 138
Socialpsykologi ...................................................................................................................... 139
Neuropsykologi ...................................................................................................................... 140
Psykoanalys ............................................................................................................................ 142

5

INTRODUKTION

Psykologi – vetandet om människans mentala värld
Att psykologi är ett intressant ämne är svårt att bestrida då det handlar om oss själva, är
berättelsen om vårt inre liv. Kunskap om psykologi blir därför vägen till kunskap om vilka vi
är, vår mänskliga omgivning och interaktionen där emellan.

Vad är psykologi?
Ordet härstammar från den grekiska sammansättningen av psyché och logos som bildar
betydelsen läran om själen. Denna utgår från studiet av människan som både social varelse
och organism.
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Psykologi handlar om tankar och känslor. Psykologiska insikter kan därför vara av nytta för
ens eget liv genom att bättre kunna förstå sig själv och de djupare orsakerna till glädje och
sorg. Sammanfattat kan psykologi definieras som läran om människans beteende och en
psykolog sysslar därför med att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till mänskligt
beteende.
De olika grenarna av psykologin faller alla in under fyra orsakssamband: biologiska,
intrapsykiska, kognitiva och miljöbetingade.

Psykologiska perspektiv
När det gäller att förklara mänskligt beteende skulle många moderna psykologer idag säga att
det beror på biologiska, psykologiska och sociala perspektiv. Under historien har olika
perspektiv inom disciplinen ställts mot varandra där förklaringarna skiljt sig åt. Till exempel
har behaviorister framfört miljöns betydelse medan kognitivister betonat erfarenhetens.
Några av de särskilda perspektiv som delat in psykologin i olika tankeinriktningar och
förklaringsmodeller, vilka både avviker och överlappar varandra är neuropsykologi,
behaviorism, kognitiv psykologi, genetisk psykologi och psykoanalys.
Psykologin räknades under lång tid som del av filosofin, men blev under 1800-talet en
självständig disciplin – idag tycks åtskillnaden mellan dessa ämnen självfallen samtidigt som
det finns klara beröringspunkter. Ämnet utvecklas i takt med nya studier och rön. En del av de
senaste rönen kan du hitta presenterade i artiklar på Psykologisktvetande.se.

Psykologisk kunskap och vetenskap
Under senare år har den enskilda analysen som främst baserad på observation och reflektion
allt mera fått stå tillbaka för den vetenskapligt präglade metoden i form av mätbara studier.
Båda dessa metoder har sina förtjänster.
Att genom reflektion och analys närma sig den mänskliga naturen utan studier med mätbara
inslag bör inte underkännas på grund av bristande "vetenskaplighet". Psykologisk insikt sker
inte nödvändigtvis genom studier med försökspersoner eller enkäter.
Särskilt självskattning som metod är bristfällig i flera avseenden. Men metoden är i vissa fall i
brist på andra det bästa sättet för att erhålla data.
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HJÄRNAN

Intelligens: hur vi mäter och definierar den
Intelligensen sågs länge som huvudsakligen bestämd av arv. Fast senare har vikten av miljö
framhävts, särskilt hur miljö- och arvsfaktorer kan samspela och det att våra anlag kan gynnas
av miljön.

Intelligens som något mätbart
Psykometri kallas tester av mental förmåga, men frågan är om intelligens är mätbart och i så
fall hur den bäst utmäts.
De första intelligenstesterna gjordes av Alfred Binet runt år 1900, först för barn och några år
senare även för vuxna. Sedan dess har många intelligenstester utvecklats och idag associerar
vi mätning av intelligens främst med det så kallade IQ-testet.
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IQ-testet utgår från intelligenskvoter där normalvärdet är 100. Ett resultat som understiger 100
anses indikera under ”normalintelligens” och omvänt med resultat högre än 100.

Sambandet mellan IQ och intelligens och kritik mot intelligenstester
Det är oriktigt att se IQ som identiskt med en persons intelligens. De flesta är överens om att
det ger en sorts uppskattning, men när det gäller i vilken grad går meningarna isär.
Flera invändningar har framförts mot IQ-test och liknande tester som en kvalitativ mätning av
intelligensen. Framför allt har många menat att intelligenstest av dessa slag är för snäva och
bara mäter en del av intelligensen. Dessutom menar många att de är kulturbetingade och
därför gynnar eller missgynnar människors testvärden beroende var de är hemmahörande i
världen (om man skulle använda IQ-tester som kriterium är japanska barn de smartaste i
världen; deras genomsnitt på IQ-tester är så pass högt som 111).
En av de mer uppmärksammane kritikerna var Robert Sternberg som ansåg att det var vanligt
att intelligenta personer fick dåliga resultat på intelligenstester på grund av anledningar som
låg motivation, låg uthållighet, lågt självförtroende eller för högt självförtroende.

Utökade intelligenstester
Sedan de tidiga testerna av intelligens har senare tester utvecklats vilka är indelade i fler
delmoment och därför innefattar fler områden, sådant som verbala tester och andra faktorer
som förutsatts höra ihop med intelligensen. Nämnas kan också dem två ytterligare begrepp

som Charles Spearman införde: g-faktor för generell intelligens och s-faktor för specifik
intelligens.
Ett än senare tillskott på området är emotionell intelligens (se mer nedan), vilket är ett
exempel på begrepp som gjort synen på intelligens mer mångfasetterad och därför svårare att
mäta och definiera.

Hur intelligens definierats under olika tidsperioder
Psykologen Louis Leon Thurstones (1887–1955) intelligensteori blev viktig under en lång
period i mitten av 1900-talet och gick i riktning mot en mer mångfaldig syn på intelligensen.
Thurstone betraktade intelligensen som bestående av flera faktorer som verkade åtskilda.
Bland faktorerna fanns logiskt tänkande, beräkning av tal, perceptuell förmåga, spatial
förmåga, verbal förståelse och förmåga.
En annan psykolog som gett bidrag till områdets teoribildning är J.P. Guilford (1897–1987)
genom att dela upp intelligensen i logiskt och kreativt tänkande samt konvergent och
divergent tänkande.
En tredje är Robert Sternberg (f. 1949) som varit negativt inställd till intelligenstester som
utfördes för att erhålla kvantitativa resultat. Enligt hans syn kan de inte tillräckligt väl
återspegla begåvning hos vissa personer och sådana begåvade personer underpresterar därför
av olika skäl på traditionella tester som mäter intelligens.
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Hans eget sätt att dela in intelligens kallas triarkisk intelligensteori och består av tre delar:
1. Analytisk intelligens – den komponentiella delen som består av analys av problem och
metoder att lösa dem, förmåga att hantera och samla information i korttidsminnet och
att lagra och återkalla information från långtidsminnet.
2. Kreativ intelligens – den erfarenhetsmässiga delen som inbegriper att se samband och
mönster samt förmåga att anpassa sig till nya situationer.
3. Praktisk intelligens – den kontextuella delen som handlar om att förstå och hantera
uppgifter som uppstår i vardagen och att relatera till den omgivande miljön samt hur
man bearbetar livssituationer.
Ett annat centralt namn inom detta forskningsområde är Howard Gardner (f. 1943). Han har
framfört teorin om multipel intelligens. Den koncentrerar sig kring personers
anpassningsförmågor och förmågor att uppnå framgång inom olika områden, som inte
behöver vara inom vetenskap utan kan vara sport eller kriminalitet.
De sju områden av intelligens som enligt Gardner ingår i multipel intelligens:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lingvistisk
Matematisk
Visuell-spatial
Musikalisk
Kroppslig-kinestetisk
Interpersonell (förmåga att förstå andra)
Intrapersonell (förmåga att förstå sig själv).

Under 1990-talets blev EQ, eller emotionell intelligens, i ropet efter att Daniel Goleman (f.
1946) introducerat begreppet 1995. Tesen med EQ är att de traditionella intelligensfaktorerna
missat att ta med vår förmåga att hantera känslor och insikter kring sociala situationer.
Goleman har sammanfattat EQ i fem faktorer:
1.
2.
3.
4.

Empatisk förmåga.
Kontroll av negativa emotioner.
Kompetens i relationer till andra.
Inre motivation (att kunna bortse från kortsiktiga belöningar för att nå långsiktiga
mål).
5. Självinsikt.
Goleman menade att hans faktorer var ett bättre mått på vad som skapade framgång i livet (att
intelligens i sig måste ha samband med framgång i livet är dock ingen självklarhet även om
vissa intelligenstester förvisso är framtagna delvis i detta syfte). EQ har kritiserats på en del
punkter, bland annat för svårigheten att mäta det.

Hur intelligensen utvecklas under livet
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Att intelligens utvecklas över tid har sedan länge varit allmänt accepterat och kunde
konstateras av Binets IQ-test. Att en vuxen person i normalfallet är mer intelligent än ett barn
anses idag som en självklarhet. Fast vad som skiftat i vår syn på intelligensen är på vilket sätt
den utvecklas under livets gång. Synen som gällde under början av 1900-talet att den
utvecklas i jämn fart från födseln till vuxen har idag ändrats till att vi anser att intelligensen
kan utvecklas oregelbundet.
Vuxna har ibland en förmåga att tillskriva mängden erfarenheter som en intäkt för intelligens.
Men kanske är mognad ett bättre ord än visdom för samlade erfarenheter. Om man jämför
tillvaron hos en människa i sena tonåren med en i medelåldern är det den senare som har gjort
flest erfarenheter, men det är vanligtvis tonåringen som kommer i tätare kontakt med
kunskapsinhämtning. Det är i normalfallet dessutom så att tonåringen har ett mer skiftande
umgänge och oftare tar del av nya intryck. Betraktat från miljöpåverkans perspektiv går det att
generalisera något och tillskriva ungdomen dynamiska miljöer och vuxna statiska.
Något som även spelar in är minnet (se vidare artikeln Vårt minne och hur det fungerar). Det
semantiska minnet är ofta intakt längre än det episodiska och kan vara så ända upp till 70 års
ålder. Här handlar det en del om ackumulerad information, och den som levt länge har haft
mycket tid på sig att insamla kunskaper.
När det gäller det semantiska minnet som kan liknas en del med kognitiv förmåga i fråga om
bland annat kunskaper ”peakar” vi intellektuellt enligt Betula-studien i en ålder av nära 60 år.
Med intellektuellt avses här prestationer med det semantiska minnet som måttstock.

Hur intelligensen utvecklas mellan generationer
Vi är smartare än våra förfäder. Exakt vilka faktorer som ligger bakom är inte helt klarlagda,
men antagligen har det att göra med större ansamlingar av tillgänglig information, bättre

