
”Mysteriet dig.””Mysteriet dig.”
Inden kvinden bliver gift, er hun bange for, at der ikke er nogen mand i 
hendes liv

-og når de har været gift i 15 år, er hun bange for,  at der ikke er noget 
liv i hendes mand.

Hvor er vi dog forskellige  forskellige

Jeg har 
hovedpine

- og det er bare SÅ sjovt – husk altid det



Genetiske forskelleGenetiske forskelle

Psykosociale forskellePsykosociale forskelle
Ud fra en generel betragtningUd fra en generel betragtning



Kvinde Kvinde -- mandmand

� Hjernen består af to 
halvdele

Venstre 

hjernehalvdel

Højre 

hjernehalvdel

� Testosteron
� Styrker den analoge 
hjernehalvdel 

Digital Analog

hjernehalvdel hjernehalvdel

Enkeltdele

nuancer

relationer

Helhed

Rummelighed

præstationer

hjernehalvdel 
� Hæmmer den digitale

� Østrogen
� Styrker den digitale 
hjernehalvdel

� Hæmmer ganske lidt  den 
analoge 



Det miljømæssigeDet miljømæssige

� Miljømæssige faktorer spiller ind

◦ 0 – 6 måneder ser forældrene børnene i øjnene

◦ Fra 6 måneder og fremad er det kun pigerne der for den kontakt

◦ Både det genetiske og psykosociale er derfor væsentlige årsager til, at ◦ Både det genetiske og psykosociale er derfor væsentlige årsager til, at 
kvinder generelt er mere for følelser end mænd.



Kvinde Kvinde –– og mandog mand

� Kvinde

◦ Procesorienteret

◦ Samtalen tæller

◦ Taler

◦ Samhørige

� Mand

◦ Målorienteret

◦ Resultatet tæller

◦ Tænker (hulen)

◦ Hierakiske◦ Samhørige

◦ Lever i hele livet

◦ Let med følelser

◦ Intuitiv

◦ Hurtig

◦ Klædeskabet

◦ Hierakiske

◦ Lever i nuet

◦ Svært med følelser

◦ Intellektuel

◦ Langsom

◦ Kommoden



KvindenKvinden Manden



Kvinde Kvinde –– og mandog mand

� Kvinde

◦ Ultimativ

◦ Værdi i at være

◦ Lærer af sine fejl

◦ Bløde og seje

� Mand

◦ Fleksibel

◦ Værdi efter at handle

◦ Hader at fejle

◦ Hårde og skøre◦ Bløde og seje

◦ Sex kræver energi

◦ Hårde og skøre

◦ Sex giver energi



Til drøftelseTil drøftelse

� Hvad mener du er vigtige ingredienser, for at et 
parforhold skal blive godt?

� Tænker du der er særlige farer vi skal være Tænker du der er særlige farer vi skal være 
opmærksomme på, for at undgå at vi kommer 
bort fra hinanden rent følelsesmæssigt?


