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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Maj-juni 2021 

Institution KBH Syd HF og VUC 

Uddannelse HFe  

Fag og niveau Psykologi B 

Lærer(e) Nikolaj Jack 

Hold 
8psB610 
Nærværende hold har gennemført undervisningen via e-learning. Kursisterne har 
være tilknyttet skolens elektroniske platform Classroom og afleveret 6 større 
modulopgaver. Foruden skriftlig feedback på modulopgaverne har 
undervisningsformen omfattet tilbud om:  

• 2 x 60 minutters spørgetime/pensumgennemgang om ugen via Google 
meet 

• Telefon sparring efter behov 

• 6 lektioner klasseundervisning   

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Psykologiske retninger og metoder 

Titel 2 Barndommens og personlighedens betydning 

Titel 3 Klinisk psykologi 

Titel 4 Gruppedyret: Ondskab, radikalisering, sex, status og anerkendelse 

Titel 5 Motivation og læring 

Titel 6 Feltundersøgelse 
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Titel 1 

 

Psykologiske retninger og metoder 

Indhold Kernestof 

Schultz Larsen. Ole: Psykologiens veje iBog, Systime 2020, (herefter PV).  

Kapitel 1: Hvad er psykologi. 
Kapitel 2: Den mangfoldige psykologi. 
Kapitel 3: Videnskabsteori og metode. 

Plomin, Robert: Blueprint 2019. https://www.youtube.com/watch?v=W33AEPUhDrI 

Afleveringsopgave 1 
Retninger og metoder. 20 opgaver inklusiv cases og mini-feltundersøgelse. 
https://docs.google.com/document/d/1WIQOj7abPoQdqSghLlETbIEesD0LsrYCe
37XmU7xCyw/edit 

Supplerende stof  

Slides om de forskellige psykologiske retninger baseret løst på ovenstående kapitler 

”Den mangfoldige psykologi” fra Psykologiens Veje.  

 

Slides om hvordan man laver en mini-feltundersøgelse + en skabelon. 

 

Aarhus Universitet: Metodeguiden. https://metodeguiden.au.dk/ 

 

Egen refleksion over forholdet mellem korrelation og kausalitet i forskellige 

sammenhænge.  

 

Synopsis-bilag: 

Forskningsnyt 2004, Thomas Nielsen: Skilsmisse eller skænderier: Hvad er værst? 

 

Omfang 

 

e-learning. 

Særlige 

fokuspunk

ter 

Læringsmål: 

- Repetition af forskellige psykologiske teoretiske retninger og metodiske 

tilgange set i historisk kontekst. 

- Jeg kan redegøre for de væsentligste forskelle mellem de tre videnskabelige 

traditioner inden for psykologi 

- Jeg kan forholde dig kritisk til en psykologisk undersøgelse. 

- Jeg kan diskutere betydningen af fejlkilder, forsøgseffekter og undersøgelsens 

rammer for en psykologisk undersøgelses validitet og reliabilitet. 

- Jeg forstår forholdet mellem korrelation og kausalitet, som en helt afgørende 

fejlkilde i psykologi. 

-  Jeg kan udføre en psykologisk mini-feltundersøgelse og forholde mig kritisk 

til min undersøgelses metoder og resultater. 

 

 

https://metodeguiden.au.dk/
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Væsentligs

te 

arbejdsfor

mer 

- Individuelt/gruppearbejde med udgangspunkt i modulopgaven. 

- Virtuel undervisning. 

- Mundtlige og skriftlige afleveringer. 

- Mundtlig og skriftlig feedback. 

 

 

 

Titel 2 

 

Barndommens og personlighedens betydning 

Indhold Kernestof 

Schultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2020): 

Kapitel 5: Medfødte forskelle. 

Kapitel 6: Udviklingspsykologi. (afsnit om Erik H. Erikson, Margaret Mahler og Daniel 
Stern indgår ikke i pensum). 
Kapitel 8: Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt. 
Kapitel 10: Opdragelse, familie og daginstitution. 

Skjødt Pedersen, Christian: Evolutionspsykologi, iBog, Systime 2016.  
Kapitel 4: Barndommens betydning. 
 
Kapitel 2: Afsnit 2.1. Gruppedyret. 
Kapitel 4: Barndommens betydning.    

Schaffer, Rudolph: Barndommens betydning. tekstuddrag fra bogen "Beslutninger om børn" 
fra 1990 (da. 1993).  

Big Five Personlighedstest: https://www.pjkp.dk/tests/personlighedstest-voksne/ 
 

Afleveringsopgave 2 

Barndommens og personligheds betydning. 16 opgaver samt synopsis om Marjory 

Stoneman Douglas High School Shooting 
https://docs.google.com/document/d/1iY6VbKoAQEZpvcskgJKQVusebUVXCf4xcZ2e_
Nq9khU/edit 

 
 

Supplerende stof 

- Hvordan kan jeg anvende The Big Five til at forstå mig selv bedre? Risiko, 

resiliens og forandringsstrategier. Strategier til opnåelse af status og 

anerkendelse. Mediepsykologi / influencer. 

 

- Slides baseret på ovenstående kapitler.  

 
Synopsis-bilag 
Bilag 1: Nikolas Cruz 
https://docs.google.com/document/d/1iY6VbKoAQEZpvcskgJKQVusebUVXCf4
xcZ2e_Nq9khU/edit 

 

https://evolutionspsykologi.systime.dk/?id=135
https://www.pjkp.dk/tests/personlighedstest-voksne/
https://docs.google.com/document/d/1iY6VbKoAQEZpvcskgJKQVusebUVXCf4xcZ2e_Nq9khU/edit
https://docs.google.com/document/d/1iY6VbKoAQEZpvcskgJKQVusebUVXCf4xcZ2e_Nq9khU/edit
https://docs.google.com/document/d/1iY6VbKoAQEZpvcskgJKQVusebUVXCf4xcZ2e_Nq9khU/edit
https://docs.google.com/document/d/1iY6VbKoAQEZpvcskgJKQVusebUVXCf4xcZ2e_Nq9khU/edit
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Bilag 2 
Nikolas video inden skoleskydningen 
https://www.youtube.com/watch?v=LHD_lS3WnfM 

 
Bilag 3 
Ensomhed er roden til radikalisering 

 

 

Omfang 

 

e-learning 

Særlige 

fokuspunk

ter 

Læringsmål: 

- Jeg kan redegøre for og forholde mig kritisk til teorier og barndommens 

betydning.  

- Jeg er bevidst om, at medfødte forskelle som temperament har indflydelse på 

børns udvikling og forstår derfor mennesket som et produkt af både arv og 

miljø. 

- Jeg kan redegøre for de fire opdragelsesstile med særligt fokus på opdragelse i 

den senmoderne familie. 

- Jeg kan diskutere hvordan tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt i 

barndommen kan påvirke børns udvikling. 

- Jeg kan anvende viden om personlighedens, som et centralt analytisk redskab 

til at forstå forskellige psykologiske problemstillinger. 

- Jeg kan diskutere hvordan tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt i 

barndommen kan påvirke børns udvikling 

- Jeg kan diskutere forholdet mellem arv og miljø og sætte denne viden i en 

historisk kontekst ift. psykologiske retninger samt inddrage nyere forskning i 

form af tvillingestudier.  

Væsentligs

te 

arbejdsfor

mer 

- Individuelt/gruppearbejde med udgangspunkt i modulopgaven. 

- Virtuel undervisning. 

- Mundtlige og skriftlige afleveringer. 

- Mundtlig og skriftlig feedback. 

- Synopsis-træning. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=LHD_lS3WnfM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G3lMSAb-IjQBU75xSri2jIUS-Q3IjZ-N
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Titel 3 

 

Klinisk psykologi 

Indhold Kernestof 

Schultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2020): 

 

Kapitel 23: Stress og coping, til og med afsnittet Stress: et samspil mellem indre og ydre 

faktorer. 

Kapitel 28: Kriser og kollektive katastrofer, til og med afsnittet Kollektive katastrofer. 

Kapitel 30: Klinisk psykologi, de tre afsnit Nervøse tilstande, Affektive lidelser og 

behandling.  

Kapitel 9: Fra Behavioristisk til social-kognitiv læringsteori, afsnittet Adfærdsterapi samt 

supplerende tekst, Undersøgelse: Indlært hjælpeløshed.  

Kapitel 11: Kognitiv psykologi, afsnittet Kognitiv terapi. 

Kapitel 16: Psykoanalyse, afsnittet Forsvarsmekanismer. 

 

Høegh-Olsen: 20 psykologiske eksperimenter – Plurafutura Publishing (2017): 

Kapitel 12 (pdf): Indlært hjælpeløshed 

 

Afleveringsopgave 3 

15 delopgaver samt synopsis.  

 

Supplerende stof 

Motivation, succes og troen på at du kan nå dine mål: 

 

Angelina Duckworth, Grit: 

https://www.youtube.com/watch?v=H14bBuluwB8&t=3s 

 

Synopsis-bilag 

Alle krævede noget af mig, Rasmus D. Nielsen, Politiken, 26.05.2008  

Arbejdet bestemmer, hvem vi er, Nordjyske Stiftstidende, 26.04.2009 

Fra stress til depression, Trine Beckett Journalist, Helse nr. 3, 2006   

 

Omfang 

 

e-learning 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål: 

- Jeg kan redegøre for forskellige typer af stress, angst og depression og 

diskutere årsagsforklaringer til lidelserne jævnfør forskellige psykologiske 

retninger. 

- Jeg kan redegøre for hvad en krise er, herunder skelne mellem forskellige 

typer af kriser samt kendetegn for en akut traumatisk krises forløb 

- Jeg kan forholde mig til forskellige coping-strategier, herunder diskutere 

fordele og ulemper ved dem i forskellige situationer samt se deres 

sammenhæng med forskellige personlighedstyper.  

- Jeg kan forklare hvad personlighed og personlighedstræk går ud på, og 

hvilken betydning det kan have i forbindelse med modgang i livet. 

https://psykveje.systime.dk/?id=5159
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5717#c13812
https://psykveje.systime.dk/?id=5235
https://psykveje.systime.dk/?id=4885
https://drive.google.com/file/d/1YuCoIRibKuBcJIS12HMgdN1mNA2PjAF3/view
https://docs.google.com/document/d/1q6NoRZhYUksQ_QfHbty-ms2rXCm7e5QlIgUzxfMc3uA/edit
https://www.youtube.com/watch?v=H14bBuluwB8&t=3s
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- Jeg kan redegøre for forskellige terapeutiske traditioner og hvordan deres 

erkendelsesteoretiske udgangspunkt styrer deres kliniske praksis.  

- Jeg kan diskutere forandring og personlig udvikling bl.a. id fra teorier om 

self-afficacy og indlært hjælpeløshed.  

- Nuanceret forståelse for arvelige og miljømæssige faktorers betydning i det 

kliniske arbejde. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Individuelt/gruppearbejde med udgangspunkt i modulopgaven. 

- Virtuel undervisning. 

- Mundtlige og skriftlige afleveringer. 

- Mundtlig og skriftlig feedback. 

- Synopsis-træning. 
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Titel 4 

 

Gruppedyret: Ondskab, radikalisering, sex, status og 
anerkendelse  

Indhold Kernestof: 

Schultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2020): 

Kapitel 21: Socialpsykologi  

Kapitel 24: Ondskab.  

 

Skjødt Pedersen, Christian: Evolutionspsykologi, iBog, Systime 2016.  

Kapitel 2: Mennesket som socialt væsen. 

Kapitel 5: Hanner og hunner. 

 

Afleveringsopgave 4 

12 opgaver samt synopsis. 

https://docs.google.com/document/d/1Wh1jUskf2BiPEnxVEqWGrOOrwPc_

PAyElp2cFZ3b4bw/edit#heading=h.gjdgxs 

 

 

Supplerende stof  
Reflektionsøvelse: Med udgangspunkt i kapitel 2 i grundbogen 
Evolutionspsykologi om seksuel selektion og partner valg samt kapitel 5 om 
Hanner og hunner. Robert Trivers forælderinvesteringsteori, David Buss studier 
af partnerpræferencer diskuter magtrelationer i grupper og hvordan du selv 
forsøger at stige i det sociale hierarki?  
 
Høegh-Olsen: 20 psykologiske eksperimenter – Plurafutura Publishing (2017): 
Kapitel 1 (pdf): Gruppens magt. 

 

Videoklip: 

Mark Leary & Roy Baumeister: A Need To Belong 

Bobo Doll Experiment (Bandura) 

Elevatoreksperioemtet 

Solomon Asch, konformitet 

Stanley Milgrams lydighedseksperiment 

 
Synopsis-bilag: 
Den gådefulde massemorder, Jakob Binderup, Jyllands-Posten, 16.04.2012 

Debat: Sådan håndterer man en ung, der er i fare for at blive radikaliseret, Ahmet Demir, 
Politiken, 18.07.2016 

En lille gruppe unge begår meget kriminalitet, Trine Nørgaard, Danmarks Statistik og 

Ungdomskriminalitet, DR, 25.10.2017 

Omfang 

 

 e-learning 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål: 

https://docs.google.com/document/d/1Wh1jUskf2BiPEnxVEqWGrOOrwPc_PAyElp2cFZ3b4bw/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1Wh1jUskf2BiPEnxVEqWGrOOrwPc_PAyElp2cFZ3b4bw/edit#heading=h.gjdgxs
https://vimeo.com/34785200
https://www.youtube.com/watch?v=eqNaLerMNOE
https://www.youtube.com/watch?v=dDAbdMv14Is
https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA
https://www.youtube.com/watch?v=y6GxIuljT3w
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- Jeg kan forklare hvilken betydning gruppetilhør, identitet og polarisering 

kan have for at begå ekstreme og/eller hadefulde handlinger 

- Jeg kan forholde mig til gruppepolarising og radikaliseringsprocesser før 

og efter internettet   

- Jeg kan forklare hvordan opvækst, herunder genetisk arv, miljøet og 

personligheden kan have betydning for at udvikle/udtrykke destruktiv 

adfærd 

- Jeg kan forholde mig til hvordan man kognitivt kan overbevise sig selv 

om at begå ondskabsfulde handlinger 

-  

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

- Individuelt/gruppearbejde med udgangspunkt i modulopgaven. 

- Virtuel undervisning. 

- Mundtlige og skriftlige afleveringer. 

- Mundtlig og skriftlig feedback. 

- Synopsis-træning. 
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Titel 5 

 

Motivation og læring 

Indhold Kernestof 

Schultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2020): 

Kapitel 9: Fra behavioristisk til social-kognitiv læringsteori, afsnittet Thorndike, Skinner 
og den operante betingning. 
 
Kapitel 13: Viden, læring og undervisning de to afsnit Læringsformer og 
Motivationsprocesser 
 
Søgaard, Ulla: Psykologi - Aktuelle teorier og nyere forskning, Gyldendal (2013): 
Kapitel 4: Indlæring, Albert Banduras sociale indlæringsteori (pfd). 

Høegh-Olsen: 20 psykologiske eksperimenter – Plurafutura Publishing (2017): 

Kapitel 13 (pdf): Når belønning og ros virker mod hensigten. 

 

Lærernoter baseret på teksten: Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “what” and 

“why” of goal persuits: Human needs and the self-determination of behavior. 

Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. 

 

Afleveringsopgave 5 

Synopsis. 

 

Supplerende stof 

 

Synopsis-bilag: 
Politikens netavis, debat 5 marts 2011: Anne Margrethe Rasmussen: Mor til fire - 
Kæft, trit og retning virker jo 
 
Helsingør Dagblad 1. maj 2017: Børn fik diplomer for at være klar til at gå i skole. 
 
Psykolognyt 2003: Nysgerrige børn bliver mere intelligente 

 

Omfang 

 

e-learning 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål: 

- Jeg har et overordnet kendskab til læring med afsæt i teori om 

hukommelse, opmærksomhed og multitasking. 

- Jeg kan forklare hvilken betydning motivation, følelser, søvn og motion 

har for læring. 

- Jeg kan forklare forskellige psykologiske retningers syn på læring og 

motivation. 

- Jeg kan reflektere over min egen læring i skolen, herunder hvilken 

betydning corona-nedlukning har for min læring. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpsykveje.systime.dk%2Findex.php%3Fid%3D5161%26L%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFP-9rGomC-OuaoYb1CuUavdVeuNg
https://psykveje.systime.dk/?id=5161
https://psykveje.systime.dk/?id=5161
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpsykveje.systime.dk%2Findex.php%3Fid%3D5294%26L%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF470POzQYk-E0J4nwnIgYzWoC_HQ
https://psykveje.systime.dk/?id=5294
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpsykveje.systime.dk%2Findex.php%3Fid%3D5290%26L%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7QBwm9Zu39l7gjZSamL2yBuDxQA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpsykveje.systime.dk%2Findex.php%3Fid%3D5290%26L%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7QBwm9Zu39l7gjZSamL2yBuDxQA
https://psykveje.systime.dk/?id=5290
https://psykveje.systime.dk/?id=5290
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- Jeg kan trække tråde til vores tidligere moduler og se på hvordan f.eks. 
arv, miljø og personlighed har indflydelse på motivation og læring 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Individuelt/gruppearbejde med udgangspunkt i modulopgaven. 

- Virtuel undervisning. 

- Mundtlige og skriftlige afleveringer. 

- Mundtlig og skriftlig feedback. 

- Synopsis-træning. 
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Titel 6 

 

Feltundersøgelse 

Indhold Kernestof 

Selvvalgt psykologisk viden fra pensum som skal indgå som del af 

feltundersøgelsen. 

 

Schultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2020): 

 

Kapitel 3: Videnskabsteori og metode 

Kapitel 33: Psykologiske feltundersøgelser 

 

Supplerende stof 

Inspirationskatalog til feltundersøgelse 

https://docs.google.com/document/d/1_CF-

QtKLA91IhtF5Z6hEJTRafBmmLfjpaL-BCj8OLiw/edit 

 

Slides til metoder og feltarbejde i psykologi   

 

Omfang 

 

e-learning 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål: 

- Udarbejde en feltundersøgelse, herunder lave et undersøgelsesdesign. 

- Anvendelse af psykologisk viden fra forløbene. 

- Indsamling og bearbejdning af egen indsamlet empiri. 

- Repetition af flere af teorierne og metodebegreberne vi har været 

igennem. 

- Kritisk refleksion omkring egen feltundersøgelses metode, validitet, 

reliabilitet og etik. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Individuelt/gruppearbejde om feltundersøgelsen. 

- Virtuel undervisning. 

- Læreroplæg om krav til feltarbejdet og repetition metode og kritik 

- Fælles brainstorm  

- Mundtlige og skriftlige afleveringer. 

- Mundtlig og skriftlig feedback - obligatorisk fremlæggelse  

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1_CF-QtKLA91IhtF5Z6hEJTRafBmmLfjpaL-BCj8OLiw/edit
https://docs.google.com/document/d/1_CF-QtKLA91IhtF5Z6hEJTRafBmmLfjpaL-BCj8OLiw/edit

