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 2013 

 

Bog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bog 

 

Bertelsen, P., Jacobsen, C.L., Rosenberg, N., (red), (2013): Tværfaglig Supervision. Hans 

Reitzels Forlag, København (in press) 

 
Mange klienter har komplekse problemer, der kræver flersidet indsats (psykologisk, 

medicinsk, socialt, økonomisk, uddannelsesmæssigt). En stor del af det terapeutiske og 

rådgivende arbejde finder derfor sted i tværfaglige miljøer sammensat af f.eks. 

psykologer, psykiatere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere, 

ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, pædagoger og lærere. Virkeligheden er 

imidlertid ofte, at de tværfaglige grupper kan være præget af uenigheder om 

behandlingstilbud. Uenigheder der delvist hidrører fra begrænset viden om hinandens 

faglige tilgange, vidensformer og metoder, delvist hidrører fra organisatoriske 

interesseforskelle og konflikter Hvordan håndteres en sådan tværfaglig supervisionen? 

Det besvares af psykologer, der dels arbejder med forskellige klient- og patientkategorier 

og dels arbejder inden for forskellige teoretiske traditioner.  

 

 

73. Bo, S., Ahmad, A-A, Bertelsen, P., Kongerslev, M., Haar, U. H. (2013): Attachment, 

mentalizing and personality pathology severity in premeditated and impulsive aggression in 

schizophrenia. International Journal of Forensic Mental Health, (Accepted for publication 

2013) 

 
Der er en velunderbygget sammenhæng mellem skizofreni og øget aggression og vold. 

Denne undersøgelse af 108 skizofrene patienter påviser at sammenhængen af mindsket 

mentaliseringsevne, et tilknytningsmønster karakteriseret af positiv selvrepræsentation og 

negativ repræsentation af den anden, og svær personlighedsforstyrrelse er associeret med 

forsætlig aggression. Disse resultater tyder på at risikovurdering mht patologisk samt 

intervention rettet mod at mindske aggression hos skizofrene med fordel kan inkludere 

mentaliseringsevne, personlighedsforstyrrelse og tilknytningsmønster. 

 

 

72. Bertelsen, P. (2013): Tilværelsespsykologi. Et godt nok greb om tilværelsen. Frydenlund, 

København (Bog, 447 sider) 

 
Tilværelsespsykologien handler om den fundamentale opgave alle mennesker uanset 

baggrund og mulighedsbetingelser står over for: at oprette, opretholde og udvikle egen og 

fælles tilværelse. Tilværelsespsykologien forsøger at få de store linjer til at hænge 

sammen: Dels det praktiske engagement i at forstå. Det vil sige at håndtere og hjælpe 

andre med at håndtere de grundlæggende tilværelsesopgaver med henblik på at kunne 

etablere, vedligeholde og udvikle en god nok tilværelse i dagliglivet og i de store 

afgørende øjeblikke. Dels at forbinde denne praktiske forståelse med den teoretiske 

interesse i at kunne forklare de grundlæggende psykologiske sammenhænge, der danner 

grundlag for den gode nok tilværelse, ud fra teoretisk grundforskning og ud fra empiriske 

kendsgerninger og eksperimentelle fund. Tilværelsespsykologi er således en teori, der 

opbygger et 'mindset' og et 'skillset' om det væsentlige i tilværelsen – psykologisk set. 

Bogens første del giver en introduktion til tilværelsespsykologi. Anden del er 

praksisorienteret og viser, hvordan tilværelsespsykologiske samtaler og øvelsesforløb kan 

udvikle og danne tilværelseskompetencer. Bogens tredje del giver en teoretisk og 

empirisk baggrund for tilværelseskompetencerne og forbinder disse med centrale teorier 

indenfor psykologien. Fjerdedel diskuterer den tilværelsespsykologiske tilgang til 
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psykiske forstyrrelser, diagnoser og stigmatisering.  
 

  

2012 

 

 

Artikel 

 

71. Bertelsen, P. (2012): Intentional activity and free will as core concepts in criminal law 

and psychology. Theory and Psychology. 22 (1) 44-66. 

 
Whether or not intentional actions initiated and formed by free will exist, it can be shown 

that lack of belief in such behavior makes people behave less ethically and less law-

abidingly (they cheat more). Therefore, this phenomenon—often called a necessary 

illusion—is crucial to moral as well as legal social-life-forming activities. However, 

societal coherence based on this kind of illusion is indeed very fragile, and thus we 

would be better off if we could prove that the quality of free will in intentional activity is 

more than a convenient illusion. This article presents an interdisciplinary model within 

the domain of criminal law and psychology explaining human intentional actions based 

on a scientific notion of free will as a real-world phenomenon 

 

  

2011 

 

 

Artikel 

 

70. Bertelsen, P. et al (2011): Social og personlig recovery.  Et pilotprojekt. Psykolog Nyt, 

16, på 10-14 

 
Om hvordan man kan hjælpe unge udsatte til at udvikle og danne deres almene 

menneskelige tilværelseskompetencer – og dermed få et godt nok greb om tilværelsen 

 

 

  

2010 

 

 

Bog 
 
69. Bertelsen, P. (ed) (2010): Aktør i eget liv. Om at hjælpe mennesker på kanten af 

tilværelsen. København, Frydenlund 

 
Vi vil alle gerne have livet til at lykkes. Vi vil alle gerne have en tilværelse, som vi trives 

i, og som giver personlig mening. Måske synes vi endda også, at det ville være fint, hvis 

et godt liv samtidig på en eller anden måde giver et (større eller mindre) bidrag til vores 

fælles samfund – hvis det ellers kan lade sig gøre på en måde, som man kan stå inde for 

og magter. 

 

Vi har i vores samfund desværre også nogle mennesker, for hvem tilværelsen ikke rigtig 

vil lykkes, sådan som de egentlig håber på. De cirkulerer rund i samfundets yderkant, 

men prøver alligevel – om det så bare er med det yderste af neglene – at gribe fat i en 

tilværelse. En tilværelse som gerne skulle være både meningsfuld for dem selv og 

samtidig skulle kunne finde sig til rette blandt alle os andre. De prøver. Igen og igen – 

også selv om det ikke altid ser sådan ud, fordi deres måde at forsøge sig på ikke altid er 

lige tydelig og genkendelig 

 

Denne bog handler om at anlægge et tilværelsespsykologisk syn på, hvordan forskellige 

hjælpeformer kan samles for at skabe en fælles retning med et overordnet mål – et mål 

om at oprette, opretholde og udvikle en egen og en fælles tilværelse. Dette mål, som 

overordnet kan retningsgive vores konkrete hjælp og interventioner, skal 
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tilværelsespsykologisk set i sidste ende hjælpe disse unge mennesker til at kunne og ville 

agere i forhold til deres tilværelse som sådan.  

 

Bogen handler om, hvordan to forskellige psykiatriske tilbud – hhv. Brohovedet i Hobro 

og Tårnvejskollegiet i Rødovre – forsøger at hjælpe unge på kanten af tilværelsen med 

trods alt at få livet til at lykkes. 

 

 

  

2009 

 

 

Artikel 
 
68. Bertelsen, P. (2009): Value formation of basic anthropological connectivities. A general 

political psychological model. Theory & Psychology, (19) 600-623 

 
Mennesker lever trives i omgivelser baseret på menneskelige forbundethedsformer. 

Blandt de væsentlige politiske tilværelsesopgaver er at etablere, vedligeholde og 

udvikle disse forbundetheder. Det tværvidenskabelige bidrag fra psykologien er at 

undersøge hvordan mennesker som aktive deltagere kan håndtere og løse sådanne 

værdiopgaver. Artiklen fremstiller en generel politisk psykologisk model som forener 

disse to aspekter: den politiske værdiudformning af de basale tilværelsesskabende 

forbundetheder og menneskers evne og vilje til at deltage i og bidrage til at løse de 

hermed forbundne værdiopgaver 

 

 

  

2008 

 

 

 

Artikel 

 

 

 

Bog 

 
 

67. Bertelsen, P. (2008): The human resonance in directedness at/by directedness. Journal 

of Anthropological Psychology (20) 12-16 

 

 

66. Bertelsen P. (2008): Mennesket som socialt væsen. At påvirke og blive påvirket. 

Frydenlund. København 

 
Bogen består af to dele:  

 

Første del giver en elementær indføring i socialpsykologiens og dens hovedområder 

under inddragelse af de centrale teorier og omfattende gennemgang af klassiske og 

moderne socialpsykologiske eksperimenter. Teksten er bygget op om følgende fire 

tilgange til socialpsykologien:  

● Social forståelse og oplevelse. Den del af socialpsykologien, der beskæftiger sig 

med hvordan og hvorfor, vi forstår og oplever os selv og andre på den måde, vi gør: 

(A) Social forståelse og oplevelse af os selv. (B): Social forståelse og oplevelse af 

andre: 

● Social interaktion og handling. Den del af socialpsykologien, der beskæftiger sig 

med hvordan og hvorfor vi interagerer med, forholder os til og handler i forhold til 

andre på den måde, vi gør. (A): Social påvirkning og indflydelse: hvordan påvirkes 

vi af at være i sociale samspil med andre og hvordan påvirker vi andre? (B): 

Fundamentale sociale handlinger. Hvilke fundamentale former for social handling 

finder i grunden sted mellem mennesker? 

Anden del: Social- og personlighedspsykologien kan siges at handle om, hvordan vi på den ene 

side påvirkes af andre mennesker og de sociale forhold og på den anden side samtidig, hvordan 
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vi påvirker andre og de sociale forhold. En sådan bestemmelse er imidlertid ret så overordnet og 

neutral. Den siger f.eks. ikke noget om, hvorvidt vi i bund og grund er sociale væsener – eller 

om vi i bund og grund er egoistiske væsener, der kun handler socialt, hvis det samtidig er til 

egen fordel. Sådanne spørgsmål om, hvordan vi er indstillede, er vigtige, når vi forsøger 

videnskabeligt at forklare, hvordan vi kan påvirkes af og søger at påvirke andre mennesker på. 

 

  

2007 

 

 

Bogkapitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bog 

 
65. Bertelsen, P. (2007): Relationer i selvpsykologien. I: Ritchie, T. (red): Relationer i 

psykologien, 2. Udgave, Billesøe & Baltzer, Værløse. 

 
En kort fremstillingen af selvets psykologi: Selv-begrebet i forhold til andre begreber 

som identitet, personlighed og jeg’. Selvbegrebets historie. Selvet – relationen til sig 

selv. Selvet – relationen til de andre. Selvets vertikale og horisontale forhold.  

 

 

xx. Bertelsen, P. (2007): Personlighetspsykologi: En översikt. Stockholm. 

Studentlitteratur. 

 

Svensk udgave af 41 

 

  

2006 

 

 

Bogkapitel 

 

xx. Bertelsen, P. ( 2006f): Social- og personlighedspsykologiske perspektiver på 

spørgsmålet om mennesket som socialt væsen. I: Flemming Olsen (red): Kulturen og det 

sociale liv. Frydenlund. København 

 
Samlet i bogen nr 66 

 

Bogkapitel 

 

xx. Bertelsen, P. ( 2006e). Socialpsykologi. I: Flemming Olsen (red): Kulturen og det 

sociale liv. Frydenlund. København 

 

Samlet i bogen nr 66 

 

Artikel  64. Bertelsen, P. (2006d): Socialt ansvar for tilværelsens grundforhold. Et teoretisk 

tværvidenskabeligt bidrag fra psykologiens side – med et kærligt almenpsykologisk sideblik 

til demokratiet). Psyke & Logos, (2), 627 - 661. 

 
Socialt ansvar bestemmes grundlæggende som et ansvar for oprettelsen, opretholdelsen 

og den kritiske udvikling og værdiudformning af almenmenneskelige grundforhold, der 

udgør vores fælles tilværelse. I artiklen fremstilles en almenpsykologisk model der 

drejer sig om (1) hvad det er for almene tilværelsesskabende antropologiske 

grundforhold, vi har særligt socialt ansvar for – (2) hvordan vi som sociale aktører 

psykologisk set overhovedet kan og vil eksistere og deltage socialt ansvarligt i 

håndteringen af værdiproblematikkerne, der rejser sig i og med udformningen af disse 

grundforhold og (3) forventelige operationaliseringer af empirisk og 

anvendelsesorienteret art. Modellen fremstilles med et tværvidenskabeligt sigte til 

samfundsvidenskaberne i almindelighed og politisk videnskab i særdeleshed.  

 

Artikel 63. Bertelsen, P. (2006c): Demokrati og demokratisering – psykologisk set. Et bud på 
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demokratiets psykologi. Psyke & Logos, (1), 297 - 333 

 
I artiklen gives en almen beskrivelse af demokratiets psykologi som disciplin under den 

politiske psykologi. Det antages, at demokratiets psykologi helt overordnet beskæftiger 

sig med vores psykiske evne og vilje til (a) som samfundsborgere at kunne og ville 

forme en tilværelse under de værdier (materielle såvel som immaterielle), som et givent 

politisk system stiller til rådighed som tilværelsesrammer, og (b) som politiske aktører 

(i ledelsesregi, i civilsamfundet og i hverdagslivet) konformativt og/eller kritisk at 

deltage i oprettelsen, opretholdelsen og udviklingen af det politiske system og dets 

politisk værdibaserede virke. I begge tilfælde står vi som samfundsborgere og politiske 

aktører over for at skulle kunne håndtere og forholde os til de politiske værdier og 

problemer og muligheder i forbindelse hermed. Vi står psykologisk set over for at 

skulle kunne og ville forholde os til politiske værdiopgaver – in casu demokratiets 

værdiopgaver. Et grundbegreb i bestemmelsen af, hvad demokratiets psykologi kan 

være for en disciplin er således disse politiske værdier og værdiopgaverne samt vores 

evne og vilje til at opfatte og handle i forhold til disse. Det fremhæves i artiklen, at ikke 

mindst den tavse og implicitte (modsat diskuterende og reflekterede) 

hverdagslivshåndtering af værdiopgaverne udgør et nok så vigtigt moment i et 

samfunds demokratiseringsprocesser.  

 

Bogkapitel xx. Bertelsen, P. (2006b): Hvad sker der med selvets dannelse under troens herredømme?  

I: Tønnesvang, J & Bertelsen, P. (red): Religiøsitet og selvpsykologi. Et bud på og 

diskussion af en teori om religiøsitetens personlige former. Århus, Klim 

 

Samme som nr 58 

 

 

 

Bog 62. Tønnesvang, J & Bertelsen, P. (red, 2006a): Religiøsitet og selvpsykologi. Et bud på 

og diskussion af en teori om religiøsitetens personlige former. Århus, Klim 

 

Forlagspubliceret udgave af Bulletin fra Antropologisk Psykologi, nr 12, 2005 

 

  

2005 

 

Artikel 61. Bertelsen, P. (2005e): Dannelse i fællesskaber og dannelse af fællesskaber - i et 

antropologisk psykologisk perspektiv. Psyke & Logos, (2), p 314 - 346  

 
Artiklens ærinder er at vise, hvordan der kan udvikles en integrativ dannelsesmodel, 

der handler om dannelse i fællesskaber og dannelse af fællesskaber. Først undersøges, 

hvad der overhovedet skal forstås ved fællesskaber. Dernæst udvikles den integrative 

dannelsesmodel med udgangspunkt i antropologisk psykologi. Endelig undersøges 

dannelsesmodellens teoretisk forklarende og kritiske potentialer. Artiklen kan samtidig 

ses som en sammentænkning af en række teoretiske modeller opstået i arbejdet med 

den antropologiske psykologis tilgang til det social- og personlighedspsykologiske 

genstandsfelt og grundspørgsmål om personlighedens udvikling og dannelse i det 

sociale felt. 

  

Bog 60. Bertelsen, P. (2005d): Free will, Consciousness and Self. Anthropological Perspectives 

on Psychology. Berghahn Books, New York, Oxford, Berlin 

 
En revideret og engelsksproget udgave af 38. Forsynet med nyt introduktionskapitel. 

Mindre ændringer i alle kapitler samt mere omfattende ændringer især af kapitel 7. 
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Artikel 59. Bertelsen, P. (2005c): Evilness as intention. The Intentional Detachment from and 

Destruction of the Human Condition of Co-existence. Theory and Psychology, 15 (5), 679-

711 

En engelsksproget og videreudviklet udgave af nr. 56 

 

Artikel 58. Bertelsen, P. (2005b): Hvad sker der med selvets dannelse under troens herredømme. 

Bulletin fra Antropologisk Psykologi, 16, 63-73 

 
En replik til Jan Tønnesvangs targetartikel om religiøsitetens psykologi i samme 

nummer af Bulletinen. Kommentaren differentierer mellem forskellige former for 

religiøsitet og ender op med en kritisk overvejelse over på hvilken måde selvet egentlig 

kan blive til et dannet selv når det troende sætter sig selv i forhold til en autokratisk, 

almægtig og eneskabende gud. 

 

Bogkapitel Xx Bertelsen, P. (2005a): Personlighedspsykologi. I: Thomas Koester & Kim Frandsen 

(eds.): Introduktion til Psykologi. Teori. Anvendelse. Praksis. Frydenlund. København.  

 

Kapiteludgave af titel af tekst nr 41 
 

 

  

2004 

 

 

Artikel 

 

57 Bertelsen, P. (2004b): Sameksistensens grundformer – hvad kan vi egentlig lære af 

chimpanserne? Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, 14, 38 – 46 

 
Observationerne af hvad chimpanser og andre dyr gør, står klart frem i mange 

eksperimenter. Spørgsmålet er, hvad kan vi lære af dette om dem og os? Og om moral 

og socialitet som sådan. Hvad vi rent faktisk kan lære af chimpanserne er, hvordan en 

art forskellig fra os forsøger at realisere bestemte sociodynamiske sider ved moralen og 

socialiteten. Vi kan lære noget om, hvordan denne art co-evolutionært realiserer sit 

hjørne af de mulige sociodynamikker og dermed lader dem komme til realiseret 

eksistens. Men dermed har vi ikke nødvendigvis bestemt de mest elementære 

grundformer, ontologisk set – og vi har heller ikke dermed bestemt hvad der ligger til 

grund for menneskelig moral og socialitet. Vi har kun set under den flig som 

chimpanser nu en gang løfter. Alle er vi pattedyr, og alle kredser vi med hver vore co-

evolutionære kapaciteter og egendynamiske tilbøjeligheder om både de samme og hver 

vores sociodynamiske betingelser.  

 

 
 

  

2003 

 

 

Artikel 

 

56 Bertelsen, P. (2003d): Ondskaben og psykologien. Ondskab som intention. Psyke & 

Logos, (1) p299 - 333  

 

Har psykologien brug for et begreb om ondskab? Ikke hvis begrebet blot indgår 

i vores kliniske tænkning og anvendes synonymt med visse af vore klinisk-

diagnostiske kategorier. I så fald kan vi nøjes med de begreber, vi allerede har. 

Problemet er endvidere, at psykologien som regel bortforklarer det onde, ved at 

pege på undskyldelige omstændigheder, udviklingskræfter og 

http://www.psych.ucalgary.ca/thpsyc/abstracts/abstracts_15.5/Bertelsen.html
http://www.psych.ucalgary.ca/thpsyc/abstracts/abstracts_15.5/Bertelsen.html
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udviklingshistorier, som vi ikke selv er herre over. Hypotesen i denne artikel er, 

at hvis psykologien i det hele taget har brug for et begreb om det onde, så er det 

til at sætte dét på begreb, som er tilbage, når vi ikke mere kan bortforklare, og 

når vi ikke mere kan undskylde – et begreb om det menneskeligt destruktive vi 

gør forsætligt, frit villet og under ansvar. I denne artikel fremsættes på den 

teoretiske psykologis grund en hypotese om, at der findes psykologiske 

fænomener, som vi med vore nuværende psykologiske teorier, metoder og 

behandlingsformer ikke er rustet til at identificere, sætte på begreb og behandle. 
 

 

Artikel 55 Bertelsen, P. (2003c): Replik I: Moral, Psykologi og den antropologiske grundmodel. 

Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, 12, p126 - 146.  

 

Psykologien kan og skal beskæftige sig med de moralske fænomener. De 

centrale moralske problemstillinger og centrale moralfilosofiske retninger 

gennemgås og diskuteres i et almenpsykologisk perspektiv. Der argumenteres 

for at dette møde mellem almenpsykologien i den antropologiske psykologis 

version kan føre til en uddybet indsigt i de moralske problemstillinger – og til 

en uddybet forståelse af psykologien som videnskab.  

 

 

Artikel 54 Bertelsen, P. (2003b): Replik II. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, 12, 

p147 – 213. 

 

En omfattende replik til de 9 kommentatorer der har kommenteret på min 

artikel: ”Retsvidenskab og psykologi i et tværvidenskabeligt forhold. En fælles 

antropologisk grundmodel for de to videnskaber” der var target-artikel i samme 

nummer af Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi. 

 

 

Artikel 53 Bertelsen, P. (2003a): Retsvidenskab og psykologi i et tværvidenskabeligt forhold. En 

fælles antropologisk grundmodel for de to videnskaber. Bulletin fra Forum for 

Antropologisk Psykologi, 12, p 6-52.  

 

Når videnskaber om mennesket, som f.eks. psykologi og retsvidenskab, indgår i 

tværvidenskabeligt samarbejde, kan de øge vores forståelse af, hvordan det er at være 

menneske - og hvordan vi med vore handlinger indretter os i tilværelsen. Forudsætningen 

for et ægte tværvidenskabeligt samarbejde er dog, at sådanne videnskaber benytter sig af 

begreber, der betyder det samme. I target-artiklen argumenteres der for, at det er muligt at 

udvikle fælles handlingsbegreber i retsvidenskab og psykologi, f.eks. begreber om at handle 

med forsæt og på en tilregnelig måde.  

  

2002 

 

 

Artikel 

 

52 Bertelsen, P. (2002 i): Universitet og samfund. Psykolog Nyt.* 

 

Et kritisk indlæg om universitet i det moderne samfund og ikke mindst 

psykologiens stilling. Herunder et forsvar for det synspunkt at kommende 

psykologer ikke bare uddannes (hhv bør uddanne sig) snævert til klinisk 

anvendte specialer men også uddannes til (hhv bør uddanne sig) til mere bredt 

at være bærere af kultur og til at være kritiske samfundsdebatører. Dette gør 

bredden og det almenpsykologiske indhold i psykologiuddannelsen desto mere 
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relevant.  

 

Artikel 51 Bertelsen, P. (2002 h): Will and Self in Augustine: Double-Bind and Taboo. Theory & 

Psychology. Vol 12 (6)749 – 776 

 

En engelsk udgave af nr 35/2002a: Artiklen er et led i det kulturhistoriske og 

psyko-historiske projekt at spore opkomsten af den moderne personlighed med 

et moderne frit villende og selvbevidst selv. På grundlag af en grundig 

gennemgang af de centrale tekster af Augustin og hans idehistoriske 

forudsætninger i romersk og græsk filosofi, mellemøstlig mystik og den unge 

kristendom vises at netop selve viljen er den sidsttilkomne i den store tre-klang: 

kognition, emotion og konation (se også festskriftet til Henrik Poulsen, titel 

21). Det påvises at først med Augustins skrifter og arbejde omkring 400-tallet 

e.v.t. spidsformuleres og forstås dette at man med vilje at kan og bør tage vare 

om sit eget liv og sin egen personlighedsudformning. I denne udvikling har 

begrebet om en personligt og villende Gud spillet en vigtig rolle som 

”overgangsobjekt”. Det vises imidlertid også at Augustins projekt så at sige 

”kæntrer” idet han kommer til tabooiserer og double-binde bestemmelserne til 

selvet på en måde, der har været til skade for den vestlige selvudvikling lige 

siden. 

 

 

Artikel 50 Bertelsen, P. (2002g): Realismens begreb om selvet. I: Bertelsen, P., Hermansen, M. & 

Tønnesvang, J. (eds.): Vinkler på selvet. En antologi om selvbegrebets anvendelse i 

psykologien. Klim. Århus. 

 

Denne artikel indgår i en antologi hvis overordnede formål er at få afdækket 

hvordan selvbegrebet bruges inden for psykologien og om det overhovedet har 

sin plads her. Artiklen er et dedikeret forsvar for selvbegrebet suverænitet og 

centrale placering i bestemmelsen af det særligt menneskelige, psykologisk set. 

En egentlig begrebsdifferentiering foretages mellem selvet, personlighed, 

identitet og jeg. Tilgangen til selvbegrebet er i artiklen antikonstruktionistisk og 

realismens tilgang forsvares. Konklusionen er at selvbegrebet netop er det 

begreb, som mest robust og produktivt kan udfolde en videnskabelig psykologi 

om hvordan det er at være en nogen og om hvordan dette at være en sådan 

nogen i sig selv udgør en central intentionel psykodynamik.  

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 49 Bertelsen, P. , Hermansen, M. & Tønnesvang, J. (2002 f): Introduktion. I: Bertelsen, 

P., Hermansen, M. & Tønnesvang, J. (eds.): Vinkler på selvet. En antologi om selvbegrebets 

anvendelse i psykologien. Klim. Århus. 

 

Introduktion til antologien om selvet. Antologien stiller følgende spørgsmål: 

Har psykologien brug for et begreb om selvet? Hvordan anvendes det inden for 

de forskellige områder af psykologien? I denne antologi har en række forfatter 

fået til opgave at svare på disse spørgsmålet i lyset af hver deres speciale.  

 

Artikel 48 Bertelsen, P. (2002e): Directedness at/by directedness as the ”beginning of all 
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beginnings”. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, 11, p27-35 

 

En kritisk kommentar til en target artikel af Daniel N. Robinson. I 

kommentaren forsvares det synspunkt at vidensakkumulation – også inden for 

psykologien – gives de bedste rammebetingelser i form af en almenpsykologisk 

teoridannelse. Ikke sådan at forstå at vi skal have en ”grand unifying theory” 

men snarere en teoridannelse der baserer sig på den mangfoldighed af 

empiriske og teoretiske vækstlag en teori består af – vækstlag som har brug for 

en fælles rettethed i form af en sådan almen teoribygning, for at kunne udvikles 

med vidensakkumulation for øje.  

 

 47 Bertelsen, P. (2002d): Indledning til nr. 11. Bulletin fra Forum for Antropologisk 

Psykologi, 11, p5.  

 

Artikel 46 Bertelsen, P. (2002c): Essenser og resonanser, bestandigheder og forandringer – og den 

praktiske fornuft. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, 10, p108-110 

 

En kritisk kommentar der vender sig mod essentialismetænkning i den 

antropologiske psykologi og samtidig forsvarer en top-down tænkning der også 

kan indrømme plads til en psykologisk begreb om den praktiske fornuft.  

 

Artikel 45 Bertelsen, P. (2002b): Udvikling af børns fænomenologiske bevidsthed – deres drømme 

og deres selvbevidsthed som sociale aktører. Bulletin fra Forum for Antropologisk 

Psykologi, 10, p36-46 

 

En kritisk kommentar til en target artikel af Lars Hem om børns drømme og 

hvad man kan udlede om deres bevidsthedsudvikling og selvforståelse herfra. 

Kommentaren baserer sig på den model for udvikling af børns bevidsthed som 

er udviklet i min artikel om børns bevidsthed (jf 1999b og 1997). 

Hovedindvendingen og pointen i min kommentar er at børn er meget tidligre 

bevidste og og meget kompetente som selvbevidste sociale aktører end target-

artiklens empiriske materiale lader formode.  

 

 44 Bertelsen, P. (2002a): Indledning til nr. 10. Bulletin fra Forum for Antropologisk 

Psykologi, 10, p5.  

 

 

 

 

 

 

 

  

2001 

 

 

Artikel 

 

43 Bertelsen, P: (2001 c): Antropologisk Psykologi – et bud på en videnskabsteoretisk 

bestemmelse af disciplinen. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, 9, p11-41 

 

Her fremsættes mit bud på hvordan disciplinen antropologisk psykologi kan bestemmes, 

med udgangspunkt i genstandsfeltet: det særligt menneskelige. 

 Antropologisk Psykologi bidrager til Psykologiens samling og til at akkumulere dens 

vidensdannelser ved fokusering på det særligt menneskelige ved den menneskelige 
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psyke.  

 Det kan Antropologisk Psykologi gøre ved på den ene side metodisk at lade sig 

konstituere af den decentrerede vidensproduktion om det særligt menneskelige, der 

finder sted i og med den psykologifaglige aktivitet og  

 på den anden side organiserende at give retning til den (i sagens natur) decentrerede 

psykologifaglige aktivitets logisk-metodiske forpligtelser over for at give bidrag til 

akkumulation og samling af den videnskab, den er del af. 

 Antropologisk Psykologis bidrag kan opfattes som realistisk (modsat 

konstruktionistisk) og historisk (natur-/evolutionshistorisk, kulturhistorisk, 

livshistorisk modsat essentialistisk. 

 

 42 Bertelsen, P. (2001 b): Indledning til nr. 9. Bulletin fra Forum for Antropologisk 

Psykologi, 7, p5-10.  

 

Bog 41 Bertelsen, P. (2001 a). Personlighedspsykologi. Frydenlund Grafisk. København 

 

Bogen har et indledningsafsnit om hvad personlighed og 

personlighedspsykologi er for noget, samt en introduktion til en 

metapsykologisk model hvorved man kan sammenligne de store 

personlighedspsykologiske traditioner og teorier – samt at undersøge 

muligheden for med henblik på egentlig vidensakkumulation at kunne 

sammensætte dele af de indsigter af personlighedspsykologisk art, der 

udspringer fra disse forskellige tilgange. I Bogens anden del gennemgås de 

vigtigste personlighedspsykologiske traditioner og forfattere. Hver teori 

takseres i forhold til ovennævnte almene model. 

 

 

  

2000  

 

  

40 Bertelsen, P. (2000f): Indledning til nr. 8. Bulletin fra Forum for Antropologisk 

Psykologi, 8, p5.  

 

Bog 39 Bertelsen, P. (2000e): BAC-håndbogen. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 

 

Vejledning til affattelse af den almenpsykologiske opgave på Bachelor-

uddannelsen i psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. En 

pædagogisk indføring i centrale begreber og overvejelser i forbindelse med at 

skrive denne type større universitetsopgaver samt de parametre der indgår i 

bedømmelsen af den gode opgave. 

 

Bog 38 Bertelsen, P. (2000d). Antropologisk Psykologi – En almenpsykologisk opfattelse af den 

frie vilje, bevidstheden og selvet. Frydenlund Grafisk.  

 

Bogen handler om, hvad der særligt kendetegner os som mennesker, 

psykologisk set. Bogen søger at give et indblik heri via undersøgelse af 

fænomener som den frie vilje, bevidstheden og selvet. På grundlag heraf 

opstilles en almen model af det særligt menneskelige - en antropologisk 

grundmodel. Denne model har to formål: dels at bidrage til et mere samlet 

overblik over psykologiens mange tilgange til mennesket - dels at bidrage til 

den enkeltes personlige selvforståelse. 
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Med denne bog gives et første samlet bud på indfrielsen af et 

forskningsprogram. I bogen fremsættes dermed også netop, på grundlag af 

undersøgelsen af de nævnte grundfænomener ved personligheden en 

taksonomi, der kan tjene som en første teoretisk tilgang til og model af det 

dynamiske felt på grundlag af hvilket personlighedens kulturhistoriske og 

samfundsmæssige dannelse og udvikling skal kunne gives en teoretisk 

forklaring. 

 

 

Artikel 37 Bertelsen, P. (2000c): Bevidsthed og socialpsykologi. Bulletin fra Forum for 

Antropologisk Psykologi, 7, p46 - 50.  

 

En kritisk kommentar til target-artikel af Søren Willert med særlig 

henblik på beskrivelse og forklaring.  

 

 

 36 Bertelsen, P. (2000b): Indledning til nr. 7. Bulletin fra Forum for Antropologisk 

Psykologi, 7, p5.  

 

Artikel 35 Bertelsen, P. (2000a): At komme til sig selv, med vilje - Antropologisk psykologiske træk 

af selvets historie: Augustin 354 – 430 e.v.t. I: Høgh-Olesen (ed): Ånd og natur. Ti 

almenpsykologiske essays ad modum Katzenelson. Dansk psykologisk Forlag, 

København. 

 

Denne artikel er mit bidrag til festskriftet til Boje Katzenelson. Artiklen er et 

led i det kulturhistoriske og psyko-historiske projekt at spore opkomsten af den 

moderne personlighed med et moderne frit villende og selvbevidst selv. På 

grundlag af en grundig gennemgang af de centrale tekster af Augustin og hans 

idehistoriske forudsætninger i romersk og græsk filosofi, mellemøstlig mystik 

og den unge kristendom vises, at netop selve viljen er den sidsttilkomne i den 

store tre-klang: kognition, emotion og konation. Det påvises, at først med 

Augustins skrifter og arbejde omkring 400-tallet e.v.t. spidsformuleres og 

forstås dette, at man med vilje kan og bør tage vare om sit eget liv og sin egen 

personlighedsudformning. I denne udvikling har begrebet om en personligt og 

villende Gud spillet en vigtig rolle som ”overgangsobjekt”. Det vises imidlertid 

også, at Augustins projekt så at sige ”kæntrer”, idet han kommer til at 

tabooiserer og double-binde bestemmelserne til selvet på en måde, der har 

været til skade for den vestlige selvdannelse lige siden. 

 

 

 

 

 

 

  

1999  

 

 

Artikel 

 

34 Bertelsen, P (1999h): Selvet, det hellige, Gud og projekt menneske. Bulletin fra Forum 

for Antropologisk Psykologi, særudgave nr. 1, p 92-100. 

 

Denne artikel er det indlæg jeg havde forberedt som paneldeltager på 
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Augustkonference 1999 i forhold til Biskop Jan Lindhardts forelæsning. I dette 

indlæg forsøges udpeget hvordan psykologien vil kunne nærme sig begrebet 

om det hellige og det individualpsykologiske guds-begreb (altså hvordan den 

enkelte med baggrund i sin personlighedskonstitution udformer sig begreb om 

Gud). 

 

Artikel 33 Bertelsen, P (1999g): Introduktion: Den enorme båndbredde i den tværvidenskabelige 

kompatibiliseringsopgave Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, særudgave nr. 1 

(red. Preben Bertelsen), p 6 – 16. 

 

Denne særudgave indeholder de efterredigerede indlæg fra hovedtalere og 

paneldeltager fra Augustkonferencen 1999. Nærværende titel er min indledning 

til konferencens tema og til den foreliggende bog. Her argumenteres for det 

nødvendige i psykologiens tværvidenskabelige åbning mod tilstødende fag der 

ligeledes må arbejde på grundlag af forestillinger om det særligt menneskelige. 

 

 

 

Artikel 32 Bertelsen, P (1999f): Spørgsmål vedrørende selvets struktur. Bulletin fra Forum for 

Antropologisk Psykologi, 6, p 44-49 

 

Dette er er en kommentar til en targetartikel af Jan Tønnes Hansen – for hvem 

jeg er er ph.d.-vejleder. I min kommentar bevæger jeg mig ind i forskellene og 

lighederne mellem Hansens og min egen model af selvet og hvordan selvets 

intentionelle grundkonstitution egentlig skal forstås. 

 

 31 Bertelsen, P (1999e): Indledning til Bulletin nr. 6. Bulletin fra Forum for Antropologisk 

Psykologi, 6, p5. 

 

 

Artikel 30 Bertelsen, P (1999d): Selvet som intentio eller førsteperson-perspektiv af både første og 

anden orden. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, 5, p36-40. 

 

Dette er en kommentar til en targetartikel af Arne Poulsen. I targetartiklen 

udfordres blandt andet mit begreb om selvet (som det er fremsat og arbejdet 

med i adskillige af de ovenstående titler). Min kommentar tager først og 

fremmest denne udfordring op. Det præciseres – på baggrund af et begreb om 

førstepersonperspektiv (jf. Thomas Nagel) – at man faktisk godt kan tale om et 

selv af ikke bare første, men også af anden orden.  

 

 29 Bertelsen, P (1999c): Indledning til Bulletin nr. 5. Bulletin fra Forum for Antropologisk 

Psykologi, 5, p5. 

 

 

 

 

Artikel 28 Bertelsen, P. (1999b): Development of Phenomenological Consciousness in Early 

Childhood. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology, 19 (2), 195 – 216 

 

Dette er en engelsksproget efterfølger til titel 21. Den er revideret og nyskrevet 

i betydelig grad, idet denne version i koncentrerer sig om at benytte 

udviklingspsykologisk empiri til at efterspore bevidstheds- og 

selvbevidsthedsudviklingen hos små børn indtil omkring det 5. leveår. Der 
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fremstilles således en udviklingspsykologisk model af bevidsthedens og 

selvbevidsthedens udvikling i løbet af de første leveår. 

 

Artikel 27 Bertelsen, P. (1999a): Free will in Psychology – In search of a Genuine Compatibilism. 

Journal of Theoretical and Philosophical Psychology, 19 (1), 41 – 77. 

 

Denne version er en stærkt revideret udgave af titel 19. Som en 

yderligere tilføjelse i forhold til den danske version er spørgsmålet om 

psykologisk undskyldelighed f.eks. i forbindelse med juridisk skylds- og 

strafspørgsmål behandlet mere indgående i denne nye version. 
 

  

1998 

 

 

Artikel 

 

26 Bertelsen, P (1998): Vanskelighederne med udlægningen af teorien om sanse- og 

udvalgskategorier. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, 4, p70 – 77 

 

En kommentar til en targetartikel af Erik Schultz. I denne kommentar påpeges 

at Erik Schultz ikke benytter begreberne om sansekategorier og 

udvalgskategorier (fremsat af Jens Mammen) helt i overensstemmelse med 

definitionen. Der bygges imidlertid videre på det idémæssige indhold i 

targetartiklen ved at foreslå at begreberne om sanse- og udvalgskategorier  

 

 25 Bertelsen, P (1998): Indledning til Bulletin nr. 4. Bulletin fra Forum for Antropologisk 

Psykologi, 4, p5. 

 

Artikel 24 Bertelsen, P. (1998): Om den frie vilje. I: Henrik Kristensen og Shyam Cawasjee. 

Bidrag fra Augustkonferencen 1996. Psykologisk skriftserie, vol 23 (2).  

 

Dette er en artikel om den frie vilje baseret på en forelæsning ved 

augustkonferencen 1996 
 

Artikel 23 Bertelsen, P (1998): Stor kunst åbner op for den nærmeste udviklingszone og er derfor 

kreativ. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, 3, p69 - 66. 

 

Dette er en kommentar til en targetartikel af Henrik Høgh-Olesen. I denne 

kommentar anerkendes targetartiklens påstand om at kunst er en vigtig 

empirisk indfaldsvinkel for psykologien. Samtidig kritiserer jeg i kommentaren 

denne targetartikel for at have et for snævert kunstbegreb der nøjes med at tale 

om kunst som gentagelser af indlejrede og allerede givne ’arketyper’ eller 

’grundformer’. Stor kunst, siger jeg i kommentaren, viser os ikke bare det 

allerede givne i det særligt menneskelige. Stor kunst fører os først og fremmest 

ind i den nærmeste udviklingszone og tilbyder symbolformede forklaretheder 

på nyudviklinger i det særligt menneskelige og i livsverdenen. 

 22 Bertelsen, P (1998): Indledning til Bulletin nr. 3. Bulletin fra Forum for Antropologisk 

Psykologi, 3, p5. 

 

  

1997 
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Artikel 21 Bertelsen, P (1997d): Små børn udvikling og den frie vilje. In: Preben Bertelsen, Lars 

Hem, Jens Mammen (eds.): Erkendelse, stræben, følelse. Ti bidrag til almenpsykologien. 

Aarhus Universitetsforlag.  

 

Bogen, hvori denne artikel er publiceret, er et festskrift jeg har redigeret 

sammen med Lars Hem og Jens Mammen i forbindelse med professor Henriks 

Poulsens afgang og 70-års fødselsdag. Artiklen er et forsøg på at benytte en 

bestemt type udviklingspsykologisk empiri (fra ’theory-of-mind’-forskningen) 

til at efterspore den fri viljes og bevidsthedens ontogenese i de første 4-5 

leveår. 

 

Artikel 20 Bertelsen, P (1997c): Replik til kommentarerne. Bulletin fra Forum for Antropologisk 

Psykologi, 2, p1094 - 146. 

 

Her gives i en replik på de kommentarer som target-artiklen om den frie vilje 

(titel 19) fik. Derved uddybes en lang række synspunkter af væsentlig relevans 

for targetartiklens model af den frie vilje – blandt præciseres begreberne om 

funktionalitet og intentionalitet samt om ’det nye’ og om ’nedadrettet 

kausalitet’. 

 

Artikel 19 Bertelsen, P (1997b): Den frie vilje – almenpsykologisk, terapeutisk og moralsk set. 

Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, 2, p4 - 46.  

 

I denne targetartikel fremstilles et ontologisk argument for, at der rent faktisk 

kan findes materielle organisationer, som muliggør den selvorganisering som 

en fri vilje materielt må basere sig på. Der argumenteres for en 

sammentænkning af en blød libertarianisme med en blød determinisme i form 

af en hierarkisk bottom-up/top-down organisering af det psykiske. Den 

psykologiske relevans af et genuint begreb om den fri vilje diskuteres mht. 

psykoterapi og fænomener som det onde. 

 

 

 18 Bertelsen, P (1997a): Indledning til Bulletin nr. 2. Bulletin fra Forum for Antropologisk 

Psykologi, 2, p5. 

 

  

1996 

 

 

Artikel 

 

17 Bertelsen, P (1996b): Taksonomi og menneskesyn. Bulletin fra Forum for 

Antropologisk Psykologi, 1, p28-33. 

 

En kommentar til Boje Katzenelsons targetartikel. Der gribes fat i target-

artiklens implicitte og eksplicitte påstande om bottom-up og top-down 

dynamikker i psyken. Der peges på at bottom-up-determinismen er overbetonet 

og dermed ikke åbner tilstrækkeligt op for personens egne frit villede og 

selvbevidst valgte intentioner. 

 

 16 Bertelsen, P (1996a): Indledning til Bulletin nr. 1. Bulletin fra Forum for Antropologisk 

Psykologi, 1, p1. 

 

  

1994 
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Artikel 

 

15 Bertelsen, P. (1994d): General Psychological Principles in Kohut’s Self Psychology 

Reconsidered from a Phenomenological Perspective. Journal of Phenomenological 

Psychology. 27 (2), 146 – 173 

 

Denne artikel er en engelsksproget efterfølger til titel 14. Den er revideret og 

nyskrevet i forhold til den danske version.  

 

Artikel 14 Bertelsen, P. (1994c): For evigt forbundet. Et almenpsykologisk perspektiv på Kohuts 

psykologi om selvet. Psyke og Logos (2), 267 - 315 

 

Der anlægges et almenpsykologisk perspektiv på Kohuts selvpsykologi med 

særligt henblik på en udlægning af denne som et bidrag til en psykodynamisk 

forståelse af det menneskelige tilværelsesprojekts intentionalitet.  

 

Artikel 13 Bertelsen, P. (1994b): Kernen i det menneskelige tilværelsesprojekt er rettethed mod 

rettetheden - et forsøg på at besvare udviklingspsykologiens to grundspørgsmål: hvad og 

hvordan. I: Asger Neuman (ed.): Det særligt menneskelige. Udviklingspsykologiske billeder 

af projekt menneske. København. Hans Reitzels Forlag  

 

I denne artikel tages nogle udviklingspsykologiske grundproblemer op til 

overvejelse. Det første spørgsmål er, hvad der udvikler sig og det svar, der 

peges på i artiklen er, at det er det menneskelige tilværelsesprojekt centreret 

omkring rettetheden mod rettetheden, såvel den opmærksomme og indfølende 

rettethed mod andres rettethed, som den refleksive rettethed mod egen 

rettethed. Det andet spørgsmål er, hvordan udviklingen af det menneskelige 

foregår, og svaret her kommer til at lyde: Der findes hverken medfødte 

udviklingsplaner eller overindividuelle kulturhistoriske planer. De forskellige 

begyndelsesbetingelser: barnets medfødte tilknytningsstræben og de projekter, 

som forældrene som svar på denne stræben har for med barnet, falder 

simpelthen i hak i nogle i nogle udviklingsdynamiske samspil. (Ca. 60 sider)) 

 

Bog 12 Bertelsen, P. (1994a): Tilværelsesprojektet. Det menneskeliges niveauer belyst i den 

terapeutiske proces. Dansk psykologisk forlag. 

 

I bogen fremsættes den grundtanke, at al forståelse af mennesket må tage sit 

udgangspunkt i, at vi bevidst og ubevidst har noget for med vort liv.  Begrebet 

om tilværelsesprojektet foreslås derfor som det overordnede 

almenpsykologiske begreb, der til forskel fra f.eks. begrebet om selvet handler 

om, hvordan den enkelte med sin virksomhed indretter sig i sin tilværelse. 

Tilværelsesprojektet undersøges såvel i udviklingspsykologiens, som i den 

kliniske psykologis og i det kulturhistoriske perspektiv. Det viser sig derved, at 

det, vi har for med vor tilværelse, befinder sig på forskellige niveauer - det 

dybe socialt centrerede niveau, det decentrerede niveau og det individuerede 

niveau - og at det er præcist denne hierarkiske organisation, der på den ene side 

muliggør den frit villende selvbevidsthed, og som på den anden side forvolder 

mennesket psykiske kvaler. 500 sider. 

  

1993 

 

  

11 Bertelsen, P. (1993): The Psychodynamics of activities and lifeprojects. I: Engelsted, N. 
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Artikel et al. (eds.): The societal subject. Aarhus University Press.  83 - 108. 

 

I denne artikel gøres et forsøg på at forbinde den virksomhedsteoretiske 

tænkning med en psykodynamisk og delvist også en fænomenologisk-

eksistentialistisk tænkning. Denne indtænkning baserer sig på den 

fylogenesemodel, som blev udviklet i 1990-artiklen (‘Den villende bevidstheds 

evolution), nemlig at udviklingen af den menneskelige tilværelsesprojekt går 

fra det centrerede over det decentrerede og til det individuerede. 26 sider. 

 

 

 

 

  

1991 

 

 

Artikel 

 

10 Bertelsen, P (1991b): Dansk universitetspsykologis internationale råstyrke. Psykolog 

Nyt, 22, 792 – 793 

 

Videnskabsteoretiske overvejelser over dansk psykologis internationalisme. 

Udformet som et kritisk debatindlæg mod Helmuth Nyborgs kritik af dansk 

psykologi og mod hans opfattelse af, hvad der er ‘main-stream’ psykologi. 4 

sider. 

 

 

  

1990 

 

 

Artikel 

 

9 Bertelsen, P. (1990). Den villende bevidstheds evolution. En indlæsning af Jaynes model i 

en kulturhistorisk teori. Psyke & Logos, særnummer, 89 - 126. 

 

Artiklen handler om evolutionen af to helt centrale psykiske grundfænomener: 

selvbevidstheden og den fri vilje. I første del af artiklen skitseres hvordan 

denne psykeevolution kan tænkes kulturhistorisk. I anden del søges Jaynes 

opfattelse læst i lyset af en sådan skitse til en diakron-kulturhistorisk tilgang. 

En afgørende tanke i denne artikel er, at den fylogenetiske udvikling går fra den 

socialt centrerede, over den decentrerede og til den individuerede virksomhed 

(og først den sidste form, hvis fremkomst må formodes at ligge et sted for 

omkring 3-4000 år siden, fordrer/muliggør en frit villende selvbevidsthed). 38 

sider. 
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8 Bertelsen, P. (1989b): Freuds konfliktopfattelse. Fra den topografiske til den strukturelle 
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Bog model - en introduktion i en metodisk og i en antropologisk psykologisk belysning. 

Psykologisk Skriftserie Aarhus. Vol. 14 (8). 

 

Bogen er for det første en introduktion til den processuelt-empiriske tilgang til 

de kliniske grundfænomener. Som illustration hertil benyttes en særlig læsning 

af Freuds tekster. En læsning hvori hans egen gang fra empiri til psykemodeller 

kan ekspliciteres. For det andet er det en diskussion af Freuds metapsykologi 

set som et forsøg på at opbygge en antropologisk psykologi. Denne 

metapsykologi foreslår jeg indlæst i det kulturhistoriske paradigma - først og 

fremmest med et forsøg på at udskifte begrebet om drift med et begreb om 

betydnings- og meningsfulde forbundetheder. 100 sider. 

 

 

Bog 7 Bertelsen, P. (1989-1990): Analyse af terapeutiske processer - Bind I-III. Psykologisk 

Skriftserie Aarhus. Vol. 14 (6-7). 

 

Disse tre bind udgør en større rapport over forskningen i den processuelle tilgang til 

den antropologiske psykologi og bestræbelsen på at udvikle identifikationen af de 

psykiske grundfænomener, som optræder i metodiske perspektiver, hvori psyken kan 

observeres i proces (udvikling/forandring). Det første bind gennemgår 

videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser i forbindelse med den empiriske 

forankring af den processuelle tilgang. Andet bind rummer en manual til det konkret 

udviklede kodesystem (PAM-3.0).  Tredje bind handler om de grundlæggende 

validitetsovervejelser i forbindelse med en psykologisk forskning, der forpligter sig i 

forhold til den antropologiske psykologi i almindelighed og den kulturhistoriske 

udgave af denne i særdeleshed. Endvidere gennemgås et konkret eksempel på den 

processuelle tilgang: En empirisk analyse af en terapeutisk session med kodesystemet 

PAM-3.0. 710 sider. - indleveret som Ph. d. afhandlingen. 

 

  

1988 

 
 

Artikel 
 

6 Bertelsen, P. (1988). Kategorier, modeller og metaforer i kulturpsykologi. Psyke & 

Logos,  23 - 59. 

 

Denne artikel handler om kulturpsykologiens grundkategorier og de 

kategorifejl, der opstår, når vi forsøger at generalisere vore egne 

psykekategorier til kulturer, hvis psyker ikke lader sig kategorisere i disse. Som 

sikring mod sådanne etnocentriske kategorifejl foreslås udviklingen af en 

metaforik baseret på en kulturhistorisk betydningsbegreb, der er sensitiv over 

for forskellen mellem de overflade-fænomenologiske variationer i de kulturelle 

narrative udtryk og de reale variationer i psykekategorierne. 38 sider. 
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5 Bertelsen, P., & Hem, L. (1987c): Om begrebet: Klientens model af verden. Psyke & 

Logos, 375 - 408. 
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I denne artikel redegøres for nødvendigheden af at bevæge sig fra den 

umiddelbare deskriptive fænomenologis niveau og fra den mere middelbare 

dybdefænomenologis niveau og til en eksplicitering af de implicitte 

almenpsykologiske og antropologiske forestillinger om menneskets niveau - 

d.v.s. nødvendigheden af at udpege de psykiske grundfænomener i den 

terapeutiske proces for at kunne udvikle modeller af psyken og dens 

foranderlighed i den terapeutiske proces. Som noget centralt rummer denne 

model en kritik af det ‘empati’-begreb og det menneskesyn, som man gør brug 

af i ‘smart’ amerikansk korttidsterapi som f.eks. Bandler og Grinders NLP-

terapi. 34 sider. 

 

 

Bog 

 

4 Bertelsen, P. (1987b): Terapeutiske metaforer. Psykoterapi i Virksomhedsteoriens 

perspektiv. Dansk Psykologisk Forlag. København. 

 

I denne bog udlægges, med udgangspunkt i konkrete case analyser, 

metaforbegrebet om metaforisk arbejde i oplevelsesorienteret psykoterapi i 

virksomhedsteoriens perspektiv. En virksomhedsteoretisk teori – især baseret 

på et begreb m mening og betydning (i Freges betydning) – om terapeutisk 

virksomme metaforer fremstilles. 192 sider. 

 

 

 

Bog 3 Bertelsen, P. (1987a): Beskrivelse af oplevelsesorienteret drømmeterapi. 

Scenariomodellen. Psykologisk Skriftserie Aarhus. Vol. 12 (4). 

 

En rapport om procesundersøgelser af oplevelsesorienteret drømmeterapi. 

Denne rapport rummer en første egentlig præsentation af scenariomodellen, 

som er en model til undersøgelse af fænomenologisk materiale i proces. 

Endvidere gøres der i bogen en række metodiske overvejelser over 

procesforskning. 261 sider. 

 

 

  

1986 

 

 

Artikel 

 

2 Bertelsen, P., & Hem, L. (1986): En overordnet forskningsmodel. Psyke & Logos, 109-

151. 

 

I denne artikel præsenteres en overordnet model for forskning i terapeutiske 

processer. Det er en model af de fundamentale cirkulære sammenhænge 

mellem den empiriske dataproduktion (som finder sted i selv den terapeutiske 

proces) og teoretiske begrebsdannelser, og denne model er et forsøg på at 

synliggøre de centrale begrebsdannende stationer i gangen fra empiri til teori. 

37 sider. 
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Bog 1 Bertelsen, P., Boisen, G., Falk, T. & Hem, L. (1985 - 86): Model for analyse 

terapeutiske processer. Bind I-III. Psykologisk Skriftserie Aarhus. Vol. 10 (8). 

(PAMversion1.0). 

 

En rapport om procesundersøgelser af oplevelsesorienteret drømmeterapi. 

Denne rapport rummer den første version af PAM-kodningssystemet, som er et 

system til kodning af især oplevelsesorienteret terapeutisk arbejde med drømme 

og fantaserede terapeutiske temaer. 440 sider. 
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