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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes i juni 2020. 

 

Institution KBH SYD, HF & VUC 

Uddannelse Hfe. 

Fag og 

niveau 

Psykologi C / Antal læste normalsider 200. 

Lærer(e) Nikolaj Hjerrild Jack 

Hold 8psC619 og 8psc719 

Nærværende hold har gennemført undervisningen via e-learning.  Kursisterne har 

være tilknyttet skolens elektroniske platform Classroom og afleveret syv større 

modulopgaver samt deltaget i et evalueringsmodul med mundtlig fremlæggelse og 

evaluerende samtaler. Grundet corona har dette sidste modul har erstattet den 

mundtlige eksamen 

Der er tilstræbt varieret feedback på de 7 skriftlige modulopgaver, hvilket foruden 

traditionel skriftligt feedback har omfattet tilbud om: 

 Telefonsparring på modulopgaverne (2 opgaver obligatorisk)  
 Google hangout 
 Gruppevejledning  

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Psykologiske retninger og metoder 

Titel 2 Menneskedyret med stenalderhjerne 

Titel 3 Det hypersociale menneske 

Titel 4 Barndommens betydning 

Titel 5 Personlighed og anerkendelse 

Titel 6 Køn, dating og parringsstrategier 

Titel 7 Tanker og følelser 
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Titel 8 Repetition samt evalueringsforløb 
 

Klassens googlesite med øvelser og udførlige henvisninger findes her:  

https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/kopi-e-learningsite/home  

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Psykologiske retninger og metoder 

Indhold Introduktion til e-learning  

Deltagelse i introseminar (før corona)  

Anvendelse at IT platforme 

Kritisk anvendelse søgning og kilder på nettet. 

Bekendtgørelse. 

Eksamen. 

 

Kernestof 

Anvendelse af Grundbog af Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje iBog, Systime 2017, 

i-bogsudgaven  (herefter PV).  

 

PV kapitel 1: Hvad er psykologi 

PV kapitel 2: Den mangfoldige psykologi. 

PV kapitel 3: Videnskabsteori og metode 

 

Case 

“Hvem er jeg og hvorfor går jeg på dette kursus?”.  

 

Afleveringsopgave 1 

Retninger og metoder. 

 

Supplerende stof 

Tema: Det særligt menneske.  

   

Særlige  

fokuspunkter 

At arbejde med e-learning. 

 

Introduktion til fagets forskellige retninger, menneskesyn og undersøgelsesmetoder. 

Vi berører let erkendelsesteori og forsøger at blotlægge de menneskesyn, som de 

forskellige teorier er udtryk for. Som en følge af den nye bekendtgørelse er der 

særligt fokus på at kursisterne bliver præsenteret for – og er i stand til at 
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identificerer og vurdere validiteten af – forskellige psykologiske retninger og 

undersøgelsesmetoder.  

 

Vi prøver at definere det særligt menneskelige og ser på menneskets 

tilblivelseshistorie i et evolutionært perspektiv – kulturhistorisk, herunder filosofiske 

og religiøse menneskesyn. Vi ser på Freud, psykoanalysen og hans 

personlighedsmodel samt disse teoriers kulturhistoriske betydning for udviklingen 

af psykologien som selvstændig videnskab. Der er særligt fokus på de udfordringer 

ift. validitet ”den gamle psykologis” spekulative karakter præsenterer. 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 2 

 

Menneskedyret med stenalderhjernen 

Indhold Kernestof 

Kapitel 1 Introduktion i bogen Evolutionspsykologi, Christian Skjødt Pedersen (EP) 

 

Supplerende stof  

PV kapitel 29: Evolutionspsykologi. 

 

Desmond Morris: The Human sexes https://www.youtube.com/watch?v=fgfn-

eoVU_w 

 

David Buss: Why students love Evolutionary Psychology 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7fMzMgpFFU  

 

Robert Sapolsky: Diverse forelæsninger om bl.a. stress og de designmæssige 

udfordringer en stenalderkrop og en stenalderhjerne giver os i 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=bEcdGK4DQSg&t=6s 

 

Cases: 

Kvinder tænder på farlige mænd 

Af: Tomas Roar , Ekstrabladet 25.06.2008  

 

Mobning handler ikke om skurke og ofre 

BØRN & UNGE, År: 2013 Nr.: 20 

Af: Marie Bille og Anne Anthon Andersen 

 

Afleveringsopgave 1 

Menneskedyret med stenalderhjernen. 

https://www.youtube.com/watch?v=fgfn-eoVU_w
https://www.youtube.com/watch?v=fgfn-eoVU_w
https://www.youtube.com/watch?v=Y7fMzMgpFFU
https://www.youtube.com/watch?v=bEcdGK4DQSg&t=6s
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Særlige 

fokuspunkter 

I dette tema arbejdes der med at give kursisterne en grundlæggende forståelse for 

evolutionspsykologiens menneskesyn, arbejdsmetoder og forklaringsværdi. Der 

inddrages specifikke cases om parforhold og mobning for at gøre 

evolutionspsykologiens anvendelsesområder konkret. Det tilstræbes endvidere, at 

kursisterne får en forståelse for, at moderne psykologisk forskning er en tværfaglig 

disciplin, hvor bl.a. biologi, neurologi og antropologi er en integreret del af 

psykologiens genstandsfelt.  

 

 

 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 3 

 

Det hypersociale menneske 

Indhold Kernestof 

PV kapitel 21: Socialpsykologi  

PV kapitel 24: Ondskab.  

EP kapitel 2: Mennesket som socialt væsen. 

 

YouTube 

Asch Conformity Experiment 

https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA 

 

The Elevator Experiment 

https://www.youtube.com/watch?v=MDD4IkVZWTM 

 

Stanley Milgram https://www.youtube.com/watch?v=BcvSNg0HZwk 

 

Cases 

Husfædre dør af stress fra PV.  

Politik er farlig på Facebook fra PV 

I don´t like Mondays fra PV.  

Særlige 

fokuspunkter 

Dette modul tager udgangspunkt i den del af psykologien, der med en fælles 

betegnelse kaldes socialpsykologi. Dvs. den del af psykologien der arbejder med at 

forstå menneskets adfærd i grupper og mere bredt hvordan vi i det hele taget 

påvirker hinanden. På vores fagsite er der en række begreber og eksperimenter du 

skal kende til.  

 

I nærværende undervisningsforløb inddrages samfundsvidenskabelig teori og fokus 

flyttes til et gruppepsykologisk perspektiv: 

 

 Kendskab til hvordan mennesker og grupper gensidigt påvirker hinanden 
 

 Kendskab til de vigtigste socialpsykologiske begreber 

https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA
https://www.youtube.com/watch?v=MDD4IkVZWTM
https://www.youtube.com/watch?v=BcvSNg0HZwk
https://www.youtube.com/watch?v=BcvSNg0HZwk
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 Kendskab til centrale eksperimentelle socialpsykologiske forsøg  
 

 Leon Festingers begreb kognitiv dissonans og dens indflydelse på 
identitetsdannelsen med tråde tilbage til Eriksons identitetsbegreb 

 

 Tema om social medier, hvor tråden fra evolutionspsykologien og hierarki, 
status og tilhørsforhold genoptages.  

 

 Socialpsykologiens undersøgelsesmetoder, deres validitet samt etiske 
overvejelser.  

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 4 

 
Barndommens betydning 

Indhold Kernestof 

PV kapitel 5: Medfødte forskelle. 

PV kapitel 6: Udviklingspsykologi. (afsnit om Margaret Mahler og Daniel Stern 

indgår ikke i pensum). 

PV kapitel 8: Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt. 

PV kapitel 10: Opdragelse, familie og daginstitution. 

EP kapitel 4: Barndommens betydning. 

 

Supplerende stof 

YouTube 

Harry Harlow (betydningen af grundlæggende tryghed og omsorg): 

https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I  

 

Brobygning til tidligere temaer om evolution og psykologiske metoder.  

Case 

Nu mestrer Moni sit liv 

31-årige Moni tilskriver pædagogen Lars en stor del af æren for, at hun i dag føler 

sig som et helt menneske. Af Maria Rørbæk, i Socialpædagogen nr. 20 2009 

Afleveringsopgave 

Barndommens betydning 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Forholdet mellem arv og miljø 
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 Kendskab til klassiske udviklingspsykologiske teorier: Erikson, og 
Bowlby og skelnen ml. den kliniske og den empiriske 
udviklingspsykologi.  

 Tilknytningsmønstre v. Bowlby og Ainsworth. 
 Kendskab til omsorgssvigt, risiko, resiliens og mønsterbrud.  
 Opdragelses betydning. 
 Udvælge og anvende psykologisk viden på konkrete problemstillinger 

og  cases og kunne forholde sig kritisk til dette på et fagligt grundlag. 
 Tvillingestudier. 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 5 

 

Personlighed og anerkendelse 

Indhold Kernestof 

PV kapitel 18: Personlighedspsykologi.  

PV kapitel 23: Stress og coping. 

PV kapitel 28: Kriser og kollektive katastrofer. 

 

Supplerende stof 

Har mennesker en personlighed, og kan den måles? Ja og ja, fortæller psykolog 

Troels Gottlieb og opruller historien bag Femfaktor-modellen, som er 

personlighedspsykologiens gyldne standard. Vært Lone Frank, radio 24/7. 

https://www.24syv.dk/programmer/24-spoergsmaal-til-

professoren/49945581/personlighedens-gade 

 

Cases 

Mennesker imellem: Per var kørt galt. 

 

Videnskab.dk, 21. marts 2012 af Kristian Sjøgren:. Truede dyrearter skal overleve på 

personlighed. Biolog Christina Hansen. 

 

Kelly McGonigal: How to make stress your friend. 

https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend#t-

2869 

 

Robert Plomin: Blueprint 

https://www.youtube.com/watch?v=W33AEPUhDrI 

 

Afleveringsopgave 

Personlighed og anerkendelse 

https://www.24syv.dk/programmer/24-spoergsmaal-til-professoren/49945581/personlighedens-gade
https://www.24syv.dk/programmer/24-spoergsmaal-til-professoren/49945581/personlighedens-gade
https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend#t-2869
https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend#t-2869
https://www.youtube.com/watch?v=W33AEPUhDrI
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Refleksion: Hvad har været med til at forme din identitet? Tag en personlighedstest 

https://www.pjkp.dk/tests/personlighedstest-voksne/ 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Undervisningsforløbets tematiske omdrejningspunkt; personlighedstræk, stress, 

livsforandringer samt kriser og kollektive katastrofer belyses og bearbejdes med 

særlig fokus på det senmoderne samfund og de særlige krav det stiller til vores 

omstillingsparathed og risikovillighed.  

 

Kursisterne forventes selvstændigt at kunne udvælge relevant teori og sammenholde 

denne med centrale problemstillinger i case og afleveringsopgave. Øget vægt på at 

kunne se sammenhænge mellem forskellige psykologiske fagområder, der er blevet 

gennemgået i løbet af kurset.  

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 6 

 

Køn, dating og parringsstrategier 

Indhold Kernestof 

PV kapitel 4: Køn og kønsforskelle. 

PV kapitel 29: Seksuel selektion og partnervalg. 

EP kapitel 5: Hanner og hunner. 

 

Supplerende stof 

EP Kapitel 7. 1. i EP. Stenalderhjernen og medierne.  

Tema om social medier og kommunikation, hvor tråden fra 

evolutionspsykologien om hierarki, status og tilhørsforhold genoptages.  

 

Case 

Vi er lækre udenpå. Men indeni er vi totalt forvirrede, Politiken 16.03.11. Af Lotte 

Foged   

 

Særlige 

fokuspunkter 

Køn, konkurrence og status. Dating og sociale mediers betydning for vores 

selvopfattelse.  
  

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 7 

 

Tanker og følelser 

https://www.pjkp.dk/tests/personlighedstest-voksne/
https://www.pjkp.dk/tests/personlighedstest-voksne/
https://evolutionspsykologi.systime.dk/?id=164


 

KØBENHAVN SYD, HF & VUC  8psC619 og 719 Side 8 af 9 

Indhold Kernestof 

PV kapitel 11: Kognitiv psykologi. 

 

YouTube 

Awareness : https://www.youtube.com/watch?v=xNSgmm9FX2s 

Skumfidustesten: https://www.youtube.com/watch?v=amsqeYOk--w 

 

Afleveringsopgave 

Kognition  

 

Supplerende stof 

Tema: Hvordan kan had og racisme opstå og forklarer ud fra vores viden om 

kognitiv psykologi? 

 

Angelina Duckworth: Hvad skaber succes og hvordan kan vi anvende denne 

viden til at styrke vores læringspotentiale og nå vores mål.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=minQ6fqVuY8&t=7s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=42-hh-iMJJI&t=1s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W-ONEAcBeTk 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 Hukommelse 
 Læring 
 Opmærksomhed og perception 
 Jerry A Fodor, den modulopbyggede hjerne 
 Kognitive skemaer  

 

 Tværfagligt casearbejde.   
 Hvordan kan vi anvende den kognitive psykologi til at forstå had og 

racisme?   
   

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 8 

 
Repetition samt evalueringsforløb 

Indhold Normalt omfatter dette modul repetition af fagets kerneområder samt 

eksamenstræning. Grundet corona er modul 8 et evalueringsforløb, der skal 

https://www.youtube.com/watch?v=xNSgmm9FX2s
https://www.youtube.com/watch?v=xNSgmm9FX2s
https://www.youtube.com/watch?v=amsqeYOk--w
https://www.youtube.com/watch?v=minQ6fqVuY8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=42-hh-iMJJI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=W-ONEAcBeTk
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hjælpe til at vurdere kursisterne psykologifaglige viden og understøtte tildeling af 

årskarakter.  

 

Evalueringsopgaven 

Anvend forskellige psykologifaglige perspektiver / teorier / retninger til at 

forklare hvorfor Nikolas Cruz begik et af historiens mest grusomme 

skoleskyderier. Inddrag bilag 1 og 2 i din besvarelse af opgaven.  Vær gerne 

kritisk overfor de perspektiver du inddrager og begrund hvilke psykologiske 

forklaringer du er mest tilhænger af. Kom aflutningsvis ind på hvordan man kan 

anvende psykologisk viden til at forebygge skoleskyderier.  

  

Særlige 

fokuspunkter 

At give kursisterne en åben evalueringsopgave som tilgodeser alle taksonomiske 

niveauer og giver mulighed for at alle kan vise hvad de har lært.   

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Afleveringsopgave. 

Hangout meet - evalueringssamtale.  

 

 


