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Drivkræfter, følelser og erkendelse Boje Katzenelson Hent PDF Hvorfor gør vi noget snarere end
ingenting,hvorfor gør vi dette snarere end hint, oghvad føler vi, når vi gør det? Forfatteren beskriver, hvad der
driver os mennesker. Han beskæftiger sig bl.a. med de kræfter, der har betydning for vores handlinger og
adfærd, og den rolle vores følelser spiller i måden, hvorpå vi griber og begriber virkeligheden. Bogen er
inddelt i tre dele: §         I første del kortlægges menneskets forskellige drivkræfter, herunder lyst, instinkt,

drift, behov, trang, kognition og personlighedens egenskaber. §         I anden del undersøges det, hvad følelser
er, og hvordan vi bruger dem som erkendelses-kanal, dvs. hvordan emotionerne er forbundet med krop,

kognition, empati og ekspression.  §         I tredje og afsluttende del samles trådene i et kapitel om forholdet
mellem drivkræfter og følelser. Bogen henvender sig til studerende, forskere, undervisere og praktikere inden

for psykologi, medicin, antropologi, filosofi og samfundsfag samt til alle med interesse for et indblik i
grundlaget for menneskets adfærd og virkelighedsforståelse. BOJE KATZENELSON er professor emeritus fra
Psykologisk Institut, Århus Universitet. Han har igennem mange år forsket i mennesket mellem natur og

kultur med særligt henblik på motivation, emotion og bevidsthed.
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