
Det humanistiska perspektivet

1. Beskriv Rogers personlighetsteori.

2. Humanistiska psykologer arbetar efter en terapi som Roger 
utformade, hur skiljer sig denna terapiform från Freuds 
psykoanalys?

3. Diskutera om, och i så fall hur, Rogers begrepp villkorslös kärlek är 
fruktbart när det gäller att förstå barns utveckling och svårigheter 
längre fram i livet?

4. Läs fallbeskrivningen om Åsa och resonera kring:
a) Inom den humanistiska psykologin talar man ofta om en människas 

”sanna själv” och vikten av att finna sina ”verkliga känslor”. Visa på 
ställen i fallbeskrivningen där man kan ana att Åsa döljer sina 
verkliga känslor, både för andra och för sig själv.

b) Enligt den humanistiska psykologen Rogers har människor svårt att 
ta in viktig information från omvärlden, därför att det kan strida 
mot deras självbild. Finner du exempel på detta i texten?

c) Vad tror du är orsaken till att Åsa inte vill dansa med Jörgen?

Åsa, 24 år, har ingen pojkvän. Hon upplever sig som ganska ful och 
tråkig, fast flera av hennes vänner tycker att hon är söt och också säger 
det till henne. 
   I går kväll hade Åsa för ovanlighetens skull gått på diskoteket 
Nattugglan. hennes kompis Klara har övertalat henne att följa med. Åsa 
sitter med sin drink och tittar på de andra som dansar och sitter vid 
borden. Hon funderar lite på de andra som dansar eller sitter vid borden. 
Hon funderar lite på att gå upp och dansa, utan att vara uppbjuden av 
någon särskild. Det är flera tjejer som gör så, ser hon, bland annat 
Klara, och de verkar ha trevligt. Men själv anser hon sig inte vilja dansa 
på det viset. När klara frågar henne om hon inte vill dansa svarar Åsa: 
   ”Nej, inte just nu. Sen kanske.”
Torsten, en kille som hon känner lite flyktigt från sin gamla skola, 
kommer fram och hälsar. Hon har alltid tyckt att han verkar trevlig. 
   ”Gillar du inte att dansa?” frågar Torsten och nickar mot dansgolvet. 
”Visst, men just nu njuter jag av musiken”, säger Åsa. 
   Torsten ser lite frågande ut. De byter några ord till och sen går han 
vidare. 



Nu ser hon att Jörgen är på väg mot henne. Jörgen är en gammal 
klasskamrat som ingen i klassen tog på riktigt allvar. Jörgen var barnslig, 
tyckte man. Han pratade töntigt och skrattade ofta utan anledning. 
Dessutom drack han alltid för mycket på fester. Visserligen hade Jörgen 
ryckte om sig att vara mycket snäll, men tjejerna i klassen brukade 
undvika honom.
   Nu kommer alltså Jörgen emot henne och Åsa förstår att han tänker 
bjuda upp. Han banar sig väg genom de dansande och vinkar glatt till 
Åsa. 
   Åsa svettas. Hon tycker synd om Jörgen, men vill absolut inte dansa 
med honom. Hon reser sig snabbt och skyndar sig mot toaletten. Där 
stannar hon en ganska lång stund, sitter och pustar ut ända tills någon 
rycker i dörren. 
   När Åsa kommer tillbaka till sitt bord sitter Klara där och de pratar lite. 
Åsa blir uppbjuden av en kille som varit flitig på dansgolvet. Harry, han 
ser bra ut tänker Åsa, men egentligen tycker hon att han verkar 
självupptagen. Harry dansar ganska utmanande och tätt och efter 
dansen följer han med till hennes bord. Han sätter sig bredvid henne och 
lägger armen om henne. Åsa lutar sig emot honom. Efteråt följer hon 
med Harry hem och ligger med honom, men det blir inte alls bra, tycker 
hon. Tidigt på morgonen går hon hem till sig och gråter lite. När klara 
ringer senare på dan och frågar hur det har varit svara Åsa att det varit 
fint. 
__________________________________________________________

5. Tror du Rogers teori kring personligheten stämmer, motivera?

6. Läs om Maslows behovstrappa här nedan.
a) Vad anser du om Maslows indelning av olika behov? Försök 
hitta för- och nackdelar med modellen
b) Skulle behovstrappan skilja sig i förhållande till vilket land/
världsdel man bor i, tror du?

7. Läs om den amerikanska psykologen Mihála Csikszenthmihályis 
begrepp ”flow”. Har du upplevt flow någon gång tror du?

Maslows Behovstrappa/behovspyramid



Den amerikanska psykologen Abraham Maslow (1908-1970) har 
utarbetat en ”behovstrappa” som delar in våra mänskliga behov. 
Behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre mål blir 
viktiga för individen. 

Våra behov är av två slag, primära och sekundära. De primära behoven 
kallas även fysiologiska eller överlevnadsbehov. De är alla nödvändiga 
för att vi ska kunna överleva. Typiska primära behov/ fysiologiska 
behov är behov av mat, sömn, luft och vatten. De sekundära behoven 
är inte medfödda utan inlärda. De sekundära behoven är ofta sociala 
men en del av dem är individuella, personliga. Typiska sekundära behov 
är behov av trygghet, gemenskap, prestationer och självförverkligande. 

• Fysiologiska behov
• Trygghetsbehov 
• Sociala behov/Samhörighets- och kärleksbehov
• Prestationsbehov /självkänslobehov
• Behov av självförverkligande

Trygghetsbehov kan vara materiell trygghet, känslomässig 
trygghet, stabilitet, skydd. Trygghet är centralt i många 
utvecklingspsykologiska modeller. Forskarna Harry och Margret 
Harlow har visat med ett experiment gjorda på apor, att de som 
inte fått fysisk kontakt under sin tidiga utveckling uppvisade 
tydliga tecken på känslomässig störning. Precis som med 
försummade barn i barnhem, satt de ofta ensamma och vaggade 
fram och tillbaka. Paret Harlow gjorde försök på apor, små apor 
fick en tygmamma utan en nappflaska och en stålmamma med 
nappflaska. När apan fick välja mellan stålmamman med mjölk och 
tygmamman utan så valde de hellre tygamman utan mjölk. 

Sociala behov/Samhörighets- och kärleksbehov är behov av 
kontakt, gemenskap, grupptillhörighet, vänskap, acceptans och 
förståelse. Människan har genom tiderna valt att leva i grupper. 
Kulturyttringar är i huvudsak beroende av att människor i grupp 
kunnat samlas och utföra kreativa aktiviteter tillsammans, även om 
det ofta har varit enskilda individer som initierat handlingen. Paret 
Harlow visade att små apor som isolerats från sina mödrar men 



som fått leka med andra apor i samma situation utvecklade i stort 
sätt normala sociala och sexuella beteende. 

Prestationsbehov /självkänslobehov är behov av status, 
oberoende och självförtroende. Egobehov som självrespekt, 
erkännande, bekräftelse och uppmärksamhet Perioden efter 
spädbarnsåldern präglas av att barnet går igenom en 
socialisationsprocess. När barnet uppvisar ”rätt” beteende får det 
till en början beröm. Barnet blir ofta lyckligt av beröm och 
utvecklar självkänsla. Barnet lär sig tidigt att utföra handlingar 
som andra upplever som positiva för att få positiv uppmärksamhet 
från omvärlden. Med tid räcker den egna känslan av glädje över 
lyckade prestationer. 

Självförverkligande är kraften för personlig utveckling inom 
humanistisk psykologi. Att utvecklas som person och bli mer och 
mer den man är. Att nå upp till sin fulla potential då människan når 
självförverkligande och kan uppleva att hon överskridigt sin egen 
förmåga. Själva upplevelsen kallas ”flow”, man har flyt och 
upplever lycka. 


