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ER DU RIGTIG KLOG?

”Intellekt” kommer af latin: ”intellectus” som betyder ”fornuft”, ”tænkeevne” eller 
”erkendelse”.

”Intelligere” = ”forstå” og ”fatte”.
Kompetencen eller potentialet til at løse forskellige problemstillinger, til at tilegne sig 
ny viden.

FACTS
Hjernen hos mænd er større hos mænd end hos kvinder og indeholder 16% flere 
hjerneceller.
Kvinders hjerne indeholder i gennemsnit ca. 19 mia. hjerneceller.
Mænds hjerner indeholder i gennemsnit ca. 22 mia hjerneceller.
Mænds hjerner vejer ca. 150 g mere end kvinders.

Nogle mener vi benytter kun ca. 1% af kapaciteten, andre mener op til 25%.

Selv tror jeg, at jeg benytter 8%.

MÆND OG KVINDER:
· Jeg benægter ikke, at kvinder er tåbelige: Gud, den almægtige, skabte dem, så de 

passede til mændene.

· Hvorfor taler kvinder mere end mænd?? For at blive klar over hvad de tænker.

· Lever vi? (mange mænd vil sige: “Hvad er alternativet?”).
· Hvor kommer vi fra - mange mænd vil sige: “Jeg kommer lige hjemmefra”.

· Hvor gammel en mand er afhænger af hvor gammel han føler sig, mens det for 
kvindens vedkommende afhænger af hvor gammel hun ser ud.

· Mænd lader sig skille, når de finder en anden - kvinder når de finder sig selv. 
(graffiti).

· Mandelist er mange hænde - kvindelist er uden ende.

· Kvinder frygter fremtiden, indtil de bliver gift! 
· Mænd tænker ikke på fremtiden, før de bliver gift!

· Hvad er en gammeljomfru? - Det er en med et indefrosset tilgodehavende.

· Hvad forskel er der på mænd og yoghurt?   - Der er mere kultur i yoghurt.

· Jeg er glad for at jeg er kvinde. Og jeg er glad for at jeg er fri. Men jeg ville ønske 
at jeg var en lille hund, og min mand var et træ.

· Bag enhver succesfyldt mand står en forbavset kvinde.
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HJERNEBJÆLKEN
Infrastrukturen Corpus Callosum  er bedre bygget hos kvinden. Det skulle 
afstedkomme, at kvinder er i stand til at overføre informationer hurtigere mellem de 
to hjernehalvdele, hvilket igen skulle sætte kvinder i stand til at udføre flere ting 
samtidigt.

Mænd kan faktisk:

1. Snakke i telefon og pille næse

2. Tisse og prutte

3. Følge med i trafikken og glo på damer

4. Rode og rydde op samtidig

5. Snakke og spise

6. Kaste op, mens de sover
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INTELLIGENSKVOTIENT - Hva’ er det?
Traditionelt har man testet intelligens ved at måle og teste en medfødt evne fra en 
mental redskabskasse, som kunne slippes løs på et hvilket som helst problem. Denne 
evnes resultat har man tildelt resultatet en kvotient – IQ eller IK. Kort sagt er de 
dumme i den ene ende af skalaen og de kloge i den anden ende.

De dumme De kloge

Skakmestre og Ph.d.’ere er intelligente. 
En landmand kan være lige så intelligent i sine forehavender.
Lige meget hvor stor en viden en person besidder, så vil vedkommende nemt blive 
betragtet som dum, hvis han eller hun ikke finder logisk anvendelse for sin viden.

Intelligens er et flygtigt begreb.

Man har ikke taget højde for kvaliteter som 

· Improvisation
· Kreativitet
· Kropssprog
· Kontakt med sig selv
· Kommunikation
· ol.. 

Hvilke faktorer er på spil, når personer med høj IK kludrer i det, mens de, der har en 
beskeden IK, klarer sig overraskende godt. (Test, der måler evne til at løse problemer 
i et samfund virker ikke i et andet samfund).

Måske er forklaringen, at den følelsesmæssige intelligens, den inter- og intra 
personelle intelligens , som omfatter:

· Selvbeherskelse
· Iver
· Udholdenhed
· Evnen til at motivere sig selv

Kan man lære mennesker at gøre bedre brug af det intellektuelle materiale??

HJERNENS UDVIKLING
Hjernen vejer 1500 g - har udviklet sig nedefra og opefter i årmillioner, som det ses 
hos fosteret.
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HJERNE-
STAMMEN

Primitiv del - findes hos alle arter - regulerer grundlæggende 
livsfunktioner, som stofskifte, vejrtrækning, mm - samling af 
forudprogrammerede regulatorer, der holder kroppen kørende -
sikrer overlevelse.

NEOCORTEX Det yderste lag - Den tænkende hjerne - udviklede sig ud fra den 
følelsesmæssige hjerne - giver mening i det sanserne opfatter -
evnen til at have følelser om følelser
Arter uden neocortex (krybdyr) har ingen moderlige følelser.

LIMBISK 
SYSTEM

Lag omkring hjernestammen - følelsesdel - Indlæring og 
hukommelse giver mulighed for vilje som gør det muligt ikke at 
reagere automatisk.

CORTEX Planlægger, opfatter indtryk, koordinerer bevægelse.

FORLAPPER
Nu & her

Valg

HORMON-SYSTEM

LIMBISKE SYSTEM
(følelser)

Feedbackmekanism
e mellem binyre og 

bugspytkirtel

CORTEX
(Mental 
virksomhed
planlægning)

Synsområde

HJERNESTAMME
Automatisk

BUGSPYT-KIRTEL

BINYRE
Adrenalin
Kamp
Frygt, trussel
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MÅLING AF INTELLIGENS

OPGAVE 1

OPGAVE 2

HVAD HEDDER DET NÆSTE TAL I RÆKKEN??

1, 2, 3, 5, 8, 13, ………..



7

TEORIER OM INTELLIGENS

År 1900 – Galton – Alle har et intelligens gen og intelligens er 
arvelig.

I dag 
- Videnskabsfolk hævder, at intelligens er et nogenlunde stabilt 

træk, der kan måles.

- Wechslertest er almindelig udbredt – i testen summeres point op 
for resultater af løsningen af  nogle opgaver.

- Gennemsnitlig intelligens scorer ca. 100 point. Kun 1% af 
befolkningen har en intelligenskvotient på mere end 135, det 
højeste er 154. Beregningen bygger på normalfordelingen, dvs 
85% af alle resultater vil lige mellem 85 0g 115.

IQ BETEGNELSE
0 –20 Idioter
20-50 Imbecile
50-70 Debile
70-90 Sinker
90-110 Middelbegavede
110-130 Velbegavede
130-150 Højtbegavede
150- Genier

Kritiske røster vil påstå, at testen kan afhænge af, hvordan personen 
har det lige pt. Derudover er der 100 andre ydre faktorer, der kan 
påvirke resultatet.

Endelig vil menneskets historie påvirke resultatet.

Kan intelligens tilegnes??
Nej, men mennesker lærer af deres erfaringer og det kan man blive 
ved med, så længe man vil tage imod udfordringer.
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GARDNERS INTELLIGENS TEORI

Nyere forskning bl.a. udtrykt af Dr. Gardner går bort fra denne måde og deler 
intelligensen op i 7-9 forskellige slags, som er relativt uafhængige af hinanden.

Den mest omtalte teori om mange intelligenser er lavet af en amerikansk psykolog 
Howard Gardner i begyndelsen af 1980’rne (Gardner, 1983). Han beskrev oprindeligt 
7 intelligenser, men har en halv snes år senere udvidet antallet til 8 eller måske 9 
intelligenser

De forskellige intelligenser arbejder sammen.

Alle har både stærke og svage sider, og sidstnævnte behøver ikke at stække 
styrkesiderne og få selvværdet ned med nakken: Picasso kunne aldrig huske 
alfabetet, Beethoven var notorisk klodset, og Leonardo da Vinci havde store 
problemer med regning og stavning. Du er i godt selskab! 

Teorien om de syv intelligenser er en forenklet model til forklaring af de 
komplicerede processer, der foregår i hjernen. Den pointerer, at alle mennesker 
biologisk set har den samme hjernestruktur og derfor det samme intelligensgrundlag, 
men at de enkelte intelligenser indeholder forskellige grader af potentiale, der 
kan udvikles til kompetencer.

Kombinationerne mellem, hvilke intelligenser der rummer flest potentialer, er 
individuelle. 

Men det er meget kulturelt betinget, hvilke intelligenser der er brug for i samfundet. 
De intelligensområder, der vægtes højt i den enkelte kultur, er dem, der stimuleres 
mest hos børnene.

Vi fødes med en automatisk opmærksomhed, hvor vi lægger mærke til fx 
pludselige eller høje lyde. 

Det, at få gjort opmærksomheden viljestyret, kræver et langvarigt og 
ordentligt samspil med voksne, der lærer barnet at lytte

De, der ikke lærer noget, er dem, der ikke har fået lært sig deres egen 
opmærksomhed. Det er på den måde intelligensform nr. 1. De ni andre er 
intelligenserne for: 

1. det kropslige-kinæstetiske 
2. det musikalske 
3. det rumlige 
4. det verbalt-sproglige
5. det logisk-matematiske
6. det personlige indre 
7. den personlige omverden
8. naturen
9. bevidstheden om eksistensen. 
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En intelligens karakteriseres ved: 
1. at en intelligens kan slukkes ved en hjerneskade, uden at det rammer de øvrige

2. at der er en klar udvikling fra begynderniveau til ekspertise, 

3. at det skal være et område, der er anerkendt i den pågældende kultur 
(ekspertise i at finde firkløvere får svært ved at vinde bred accept, mens 
fodbold eksemplificeret med en spiller som Michael Laudrup vinder 
anerkendelse som et eksempel på kropslig-kinæstetisk intelligens). 

Der opstilles en række krav, som en evne skal opfylde for at være en 
intelligens:

1. Den skal have sin plads 
i hjernen

En intelligens skal være lokaliseret i hjernen, 
således at den f.eks. kan ødelægges af en specifik 
hjerneskade (ex. Tale, bevægelse  ved 
hjerneblødning).

2 Den skal bygge på et 
medfødt talent.

Der skal findes individer, som har helt usædvanlige 
evner på området (vidunderbørn - musik), uden at 
de er fremragende i andre sammenhænge. 

3. Den skal have sit eget 
sprog.

Den skal have sin egen udtryksform. Gehør er 
f.eks. en hjørnesten i musikalitet uden at have 
betydning for rumlig intelligens.

4. Den skal kunne 
udvikles.

Enhver intelligens er afhængig af, hvordan den 
stimuleres. Den skal kunne udvikles og forbedres 
(musik).

5. Den skal have en 
historie.

Intelligensen skal have evolutionær historie. Det 
betyder, at vi kan finde forskellige grader af dem 
hos dyr. F.eks. er sangfugle musikalske, mens 
delfiner og chimpanser har et sprog.

6. Den skal være 
uafhængig.

En intelligens skal være rimelig uafhængig af andre 
intelligenser. Det skal kunne påvises, at nogle 
mennesker har et højt niveau på én intelligens, 
men ikke på andre.

7. Den skal kunne testes. Det skal være muligt at teste en persons 
funktionsniveau for hver enkelt intelligens. Men 
resultatet giver ikke belæg for at putte mennesker i 
bokse.
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INTEL-
LIGENS FUNKTION

1
Sproglig

Søren 
Kierkegård

STYRER: Har indflydelse på hvor flydende og forståeligt vi 
udtrykke os verbalt og skriftligt. Forståelse af lyde, ord, 
grammatik, sætningsopbygning og udtryk

BRUGER: Digter er et ekstremt eksempel. Præcist udtryk med og 
samtidig lade skjulte betydninger og associationer komme frem 
mellem linierne.
(eksempel: integro).

ARBEJDER I: Venstre hjernehalvdel og pandelapper.

Sproget vigtigt: - Roth siger: “Hvis du kan sætte ord på det, så 
er det dit.”

2
Matema-

tisk

Stephen 
Hawking

STYRER: Logisk-matematisk intelligens kan beregne og drage 
følgeslutninger. F.eks. kan retarderede udføre svære beregninger 
i et forbløffende tempo. (RAINMAN)

BRUGER: Matematikere og videnskabsmænd benytter evnen til 
at gennemskue komplicerede problemstillinger.

ARBEJDER I: Primært venstre hjernehalvdel. Meget sårbar over 
for senilitet.

Musikalsk

Mozart
Webber

STYRER: Fornemmelse for toner, melodi og rytmer.

BRUGER: Komponister - opleves som en gave fra himlen. Paul 
McCartney fortæller, hvordan han drømte ”Yesterday” og stod op 
og skrev den ned).

ARBEJDER I: Mest højre hjernehalvdel

4
Visuel-
rumlig

Kasparov

STYRER: Perspektivering, orientering, genskabe indtryk for det 
indre blik. Kan udtrykke tanker og ideer i figurer, skitser og 
modeller. Orientere sig i tid og sted.

BRUGER: Navigatør, skakspiller, billedkunstner (Picasso).

ARBEJDER I: Primært højre hjernehalvdel ved synscenter. Også 
evnen til at genkende ansigter og steder, hvor man har været.
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5
Kropslig

Katarina Witt

STYRER: Anvendes i alle problemløsningsprocesser, reaktioner i 
farlige situationer og i sport. Evnen gennemgår en klart defineret 
udvikling i barndommen.
Bevægelsesmønstre / X-gang / pasgang / kinesiologi 
/indlæringsproblemer.

BRUGER: Mimekunstnere, balletdansere, skøjteløbere, atleter, 
håndværker, artister. Studering kropspositurer, følelser og 
reaktioner går op i en højere enhed.

ARBEJDER I: Begge  hjernehalvdele. Venstre side af hjernen 
styrer højre side af kroppen og visa versa. Medulla.

6
Intra-

personel

Søren 
Kierkegård

STYRER: Studere indre følelsestilstande og kende/erkende 
stærke og svage sider. Evnen bruges som en ledetråd i livet. 
Mangler evnen kan man ikke referere til sig selv og ikke indgå 
sociale kontakter.
Evnen til at forstå sig selv. Se sig selv udefra. 

1. position - Mærke egne behov og følelser, hvad mener 
jeg?, føle sin smerte. Høre den lille alarmklokke.

2. position - Mærke andres følelser, reagere på andres 
vrede, tage ansvar for andres reaktioner, følelser og 
forventninger.

3. position - Fluen på væggen, neutral, sætte sig ud over 
sine følelser og meninger, tømme sig selv.

BRUGER: Succesfulde mennesker især.

ARBEJDER I: Pandelapperne i begge sider af hjernen.

7
Inter-

personel

Gandhi

STYRER: Evnen til at gennemskue andre mennesker og opfatte 
deres temperament, følelser, behov og intentioner. Kan opdage 
det i mennesker, som er skjult for mennesket selv. Sociale 
færdigheder. 
Evnen til at forstå andre. Indføling, medfølelse, empati.

BRUGER: Præster, gururer, lærere, pædagoger, psykologer, 
ledere, forældre. Kan motivere andre til at yde en indsats.

ARBEJDER I: Udvikles gennem kontakt med voksne i 
barndommen. Placeret i forreste del af hjernen. Hjerneskade kan 
føre til tab af interesse for andre mennesker. Sårbar over for 
senil demens. 

Intelligenserne for det personlige indre og den personlige 
omverden er siamesiske tvillinger. De er bundet til hinanden 
som intelligensen for det følelsesmæssige og det sociale. De er 
en slags grundlag for alt det andet. Det handler om indlevelse i 
sig selv og andre.
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8
Naturen

Intelligensen for naturen drejer sig om at kunne skelne mellem 
levende og dødt, kunne fange forskelle mellem forskellige planter 
og dyr, kunne klassificere naturfænomener (f.eks. skyer og 
bjerglanskaber), kunne opfatte og forstå landskaber, vejr og 
klima. Det er på ekspertiseniveau personer som 

Charles Darwin og Henrik Voldborg. 

9
Bevidst-

heden om 
eksis-
tensen

Så er der bevidstheden om eksistensen. Den kalder 
Howard Gardner for den filosofiske eller den åndelige 
intelligens. Faktisk vil han ikke, når det kommer til stykket, 
lukke den helt ind i varmen, men kalder den nr. 8½. 
Automatisk opmærksomhed

Optagetheden af eksistensen og filosoferen om livet og døden, 
rigtigt og forkert, ondt og godt er der allerede fra 3-4 års 
alderen. Der er altså et begynderniveau og ude i det fjerne en 
Søren Kierkegaard.

Japansk fortælling om eksistens:

En krigerisk indstillet samurai opfordrede engang en zenmester 
til at forklare ham begreberne himmel og helvede. Men munken 
svarede ham med foragt. “Du er jo ikke andet end en lømmel -
jeg spilder ikke tiden på sådan nogle som dig.
Samuraien, der følte sin ære krænket, blev ude af sig selv af 
raseri og trak sit sværd og råbte: “Jeg kunne slå dig ihjel for din 
uforskammethed”.
“Det her”, svarede munken roligt “er Helvede”.
Samuraien blev så forbløffet over at se sandheden i det, 
mesteren havde påpeget om det raseri, der havde grebet ham, 
at han faldt til ro, stak sværdet i skeden, bukkede og takke for 
indsigten.
“Og det der,” sagde munken “er himlen”.

Intelligenser kan spille sammen.
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DEN FØLELSESMÆSSIGE INTELLIGENS
I bedste fald bidrager IK med ca. 20% til de faktorer, der er bestemmende for, om 
man får succes i tilværelsen, mens 80% er overladt til andre kræfter som 
følelsesmæssig intelligens.
Denne er beskrevet af: 

Salovey:
1. At kende sine følelser, mens de optræder ellers er vi prisgivet dem –

selvbevidsthed.

2. At kunne styre sine følelser - Evnen til at kunne berolige sig selv, at kunne ryste 
en irritabilitet af sig, Komme over nederlag - At kunne blive ved trods skuffelser -
At have kontrol over sine impulser - At kunne styre sine sindsstemninger 
(bekymringer) - At kunne håbe.

3. At kunne motivere sig selv - mål, kreativitet, At kunne udsætte opfyldelsen af et 
ønske. (Skumbanabtesten).
At kunne mærke egne behov og tilfredsstille dem (nysgerrighed, at glæde andre, 
passe på sig selv).

4. At kunne genkende følelser i andre - Empati - At kunne leve sig ind i andres 
følelser.

5. At kunne omgås andre - kunne ”styre” følelser hos andre - kunne tilfredsstille 
andres behov.

Der findes ingen test, der kan give pointtal for den følelsesmæssige intelligens.
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SKUMBANANTESTEN
Eksperiment: Stille en 4-årig følgende forslag: Hvis du venter til (eksperimentatoren) 
har løbet et ærinde må du få 2 skumbananer. Hvis du ikke kan vente så længe må du 
nøjes med een - men til gengæld får du den lige nu.
Dette er en udfordring der med sikkerhed sætter enhver fireårigs sjæl på prøve. En af 
de dybeste færdigheder er at modarbejde impulser.
Nogle af de 4-årige var i stand til at vente  i de 20 minutter, der gik før forsøgslederen 
kom tilbage. Nogle holdt hænderne op for øjnene, andre snakkede med sig selv eller 
nogle prøvede at falde  i søvn. Andre tog skumbananen efter få sekunder.

12 år senere.
De børn, der deltog i undersøgelsen, blev kontaktet 14 år senere. Der viste sig en 
dramatisk forskel mellem dem, der snuppede skumbananen med  det samme og de 
andre. De unge der havde modstået fristelsen som 4-årig, havde bedre sociale 
kvalifikationer, mere effektive, og bedre til at håndtere de skuffelser, som livet 
bringer. De regredierede ikke så nemt, de tog udfordringer op og gav ikke op over for 
problemer.
Den tredjedel af børnene, der havde spist skumbananen havde færre af alle disse 
kvaliteter. Til gengæld havde de problematiske psykologiske træk.

26 år senere
De der kunne vente med skumbananen var mere akademisk kvalificerede og var 
“overlegne” på det faglige område.

Konklusion.
Skumbanantesten var den mest prognostiske test med hensyn til at forudsige IK og 
senere kriminalitet.
Evnen til at selvvalgt udsættelse af egen tilfredsstillelse er måske den mest 
essentielle evne ved følelsesmæssig selvregulering. Eller fornægte impulser i 
et højere formåls tjeneste.
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FYSISK (aktuel)
Biokemi, fysiologi, anatomi, Cerebellum

% Kropsvane

Mental = Nerver
Emotionel = Biokemi
Fysisk = Struktur

MENTAL 
(symbolsk)

Psykologiske mønstre, 
det tillærte eller 

nedarvet, Cerebral 
cortex

% Misopfattelse

Mental = Ideer, 
tanker
Emotionel = Drømme
Fysisk = Love / 
regler

EMTIONEL (værdier)
Følelser/behov som skal 
udtrykkes. Det limbiske 

system.
% Negativ emotionel 

forbindelse

Mental = Værdier
Emotionel = Sekundære 
følelser
Fysisk = Primære følelser

MERIDIANER
ARVELIGE SYGDOMME

Vejen
til

Energetisk
Kommunikation
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Forslag til definition på intelligens:

Evnen til at leve på en sådan måde, at man føler sig lykkelig og gør 
lykkelig  
(ud fra den kognitive intelligens, tænke og ræsonnere og den følelsesmæssige 
intelligens, evnen til at handle klogt i menneskelige forhold).

Ben Franklin sagde: "Skjul ikke dine talenter. De blev skabt for at 
bruges. Hvilken gavn har man af et solur i skyggen?"

Stress gør folk dumme.

KEND DIG SELV (Sokrates)
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