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Så er vi allerede i gang med 2. semester i 
skoleåret – og dermed også censuren af de 
mange store skriftlige opgaver på de forskel-
lige ungdomsuddannelser. Der er ved at 
danne sig en præcedens og det er jo (som 
regel) altid godt. Men jeg må igen i år 
indrømme, at det undrer mig, at elevernes 
redegørelser er så uselvstændige. Det 
hænger måske sammen med, at de 
simpelthen ikke forstår teorier og 
undersøgelser godt nok – derfor er det svært 
at redegøre for og så laver man i stedet en 
citatmosaik…. og angiver med en fodnote, 
hvor det stammer fra. Men reelt burde det 
rigtig mange gange have været citater! Det er 
simpelthen ordrette afskrifter og det får man 
altså ikke meget for. Kan vi mon ikke prøve at 
gøre en fælles indsats mod disse uselvstæn-
dige redegørelser? Så er der også en chance 
for, at flere vil være i stand til at bruge den 

psykologiske viden i de efterfølgende afsnit 
af opgaven. Til gengæld er der også virkeligt 
flotte opgaver, hvor eleverne demonstrerer 
fuld opfyldelse af både mål for selve 
opgaven og faglige mål. Det er en fornøjelse 
at se, hvor målrettet denne gruppe elever 
arbejder med deres ting. Så ser man med 
fortrøstning på fremtiden:-)

Det var en af efterårets store glæder, at 
vi endelig får samme betingelser for 
vores c-niveau eksamen som andre c-fag. 
Fra skoleåret 2014/15 går vi tilbage til den 
gamle ordning med 24/48 minutter. Det 
bliver en stor lettelse at undgå den urimelige 
stress som både elever og lærere var udsat 
for. Det er dejligt, når foreningens politiske 
arbejde bærer frugt – godt støttet af en 
engageret fagkonsulent!

Nyt fra 
bestyrelsen
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Generalforsamlingen kaldte 20% af vores 
medlemmer på kursus! Det er imponerende 
og et udtryk for, at psykologilærere gerne vil 
være klædt på med det sidste nye inden for 
forskning. Jeg er virkelig glad for vores 
medlemmers lyst til at forny sig – 
jeg tror ikke andre foreninger kan bryste 
sig af 20% af medlemmerne kommer på et 
2-dages kursus. Der var god opbakning og 
evalueringerne var fine. Men det er klart, 
at interesserne kan gå i forskellige retninger 
med 80 mennesker samlet, en ville fx være 
i Jylland, en anden i København (vi har løst 
problemet med at skifte mellem Sjælland og 
Jylland). En ville gerne have oplægsholdernes 
PP før kurset – det kan nok blive vanskeligt at 
gennemføre. En anden ville slet ikke have PP 
i foredragene. Men generelt blev der udtrykt 
stor tilfredshed med kursusstedet 
og oplæggene. Det inspirerer til at gøre 
sig umage i 2014 også.

Næste år bliver der også en del kurser 
– vi begynder 14. marts med eksamenskurset 
i Århus. I september følger to kurser om 
hhv. Emotioner i socialpsykologi og Studie-
kompetencer, Generalforsamlingskurset i 
november og i foråret 2015 vil der blive 
afholdt et kursus om prægning af faget i 
studieretningerne. Der følger nærmere 
oplysninger om tid og sted.

Ved bestyrelsesmødet 11. januar vedtog vi at 
ville lave opsamlinger på alle de gode links, 
som bliver delt på Facebook. Efterfølgende 
vil de blive bragt i Psykologiinformation – så 
har man mulighed for at bevare en oversigt 
til senere brug. Det er virkelig en fornøjelse 
at se som FB er blevet en levende og 
konstruktivt platform.

Vi vil også gøre opmærksom på EFPTAs 
konference i Berlin d. 11. – 13. april 2014. 
Det er en god mulighed for at knytte 
internationale kontakter og lade sig inspirere 
af andre landes praksis.

Bestyrelsen undersøger muligheden for at 
oprette en hjemmeside – men det forudsæt-
ter, at vi kan finde en form, som ikke kræver 
store mængder vedligeholdelse. Den er 
tænkt som et supplement til EMU.

Hvis der sidder medlemmer med en god 
ide til fx kurser eller andet vil vi altid meget 
gerne høre fra jer. Vi vil også meget gerne 
modtage bidrag til Psykologiinformation – det 
bliver et bedre medlemsblad, hvis flere bid-
rager. Så fat pennen og følg opfordringen – 
kast jer ud i skriverierne:-)

Mange hilsner

Sonja Schoubye
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Nyt fra fagkonsulenten i 
Psykologi (Januar 2014)
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Baggrunden for konferencen er, at det tværfaglige 
samarbejde fylder en del i de gymnasiale uddannelser, 
hvilket svarer til trenden på de videregående uddan-
nelser. Psykologi har med sit grundlag i forskellige 
fakulteter (samfundsvidenskabelig, humanistisk, natur-
videnskabelig) gode muligheder for at indgå i tværfagligt 
samarbejde eller toning i studieretninger. Ligeledes er 
der mange muligheder for at indgå i AT i STX. Ligeledes 
har UVM fokus på at udvikle innovation i fagene, og 
nogle fag er langt fremme her.  Det er lykkedes at 
sammensætte et program, som tager fat på nogle af 
samarbejdsmulighederne med psykologi i forhold til 
humaniora og samfundsfag. Ligeledes kommer der 
oplæg om innovation - både noget teoretisk om at 
udvikle innovative kompetencer - og indlæg om at 
bruge innovation i det daglige i HF. Det er vigtigt, at få 
defineret og afmystificeret innovation, og det er ikke 
mindst vigtigt at se, hvordan vi som psykologilærere 
kan arbejde helt konkret med at udvikle innovative 
kompetencer hos elever og kursister. En hel del af dette 
arbejde vil være i forhold til det anvendelsesorienterede, 
hvor man kan forestille sig eleverne bruge psykologi-
faglig viden til aktivt at arbejde innovativt og foreslå 
mulige løsninger på problemer. Det er alt sammen 
meget spændende. 

Konference i psykologi 
d. 05.02.2014 på 
Zahles Gymnasium  
‘Psykologi 
 på kryds og tværs’

Nyt fra fagkonsulenten i 
Psykologi (Januar 2014)
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Konference om:

“psykologi på kryds og tværs” 
med særligt fokus på fagligt samspil og innovation

Onsdag d.05.02.14
 

N.Zahles Gymnasieskole
Nørre Voldgade 5-7
1358 København K.

(Nørreport station). 
mailto:Gymnasiet@zahlesgym.dk

pr. deltager
incl. frokost og kaffe 
(opkræves af LMFK). Betaling 
skal ske før konferencen. 

Tilmelding:   
Til LMFK 
http://www.lmfk.dk/index.phtml?sek_id=28&con_
id=386&page=form
mærket ”Psykkonference 2014”. 
Tilmelding skal ske senest 27.1.2014

250,–
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10.00-10.20   
Ankomst - kaffe/te og brød

10.20-10.30   
Velkomst ved fagkonsulent Jette Hannibal

10.30-11.30   
Psykologi og fiktion 
Mathias Clasen, videnskabelig assistent ved Aarhus Uni-
versitet (Institut for Æstetik og Kommunikation-engelsk). 
Mathias Clasen har bl.a. forsket i psykologiske faktorer 
indenfor horrorgenren, både i film,litteratur samt  com-
puterspil. Foredraget vil komme ind på nyere forskning 
om det tværfaglige felt omkring psykologi og fiktion, 
hvilket kan anvise nye veje at arbejde med psykologi og 
sprogfagene. Mathias Clasen har bl.a. skevet artiklen 
’Darwin og Dracula-om biopetik’ og sammen med Jon 
R. Lauring skrevet artiklen ’Kunstens neurobiologi’, der 
begge kan anvendes i studieretninger og tværfaglige 
projekter med psykologi. 

11.30-12.30  
Psykologi og samfund 
Asmus Leth Olsen, adjunkt Institut for Samfunds-
kundskab, Københavns Universitet).  Asmus Leth Olsen 
har bl.a. forsket i hvordan psykologiske teorier kan kom-
bineres med mange af de interessante spørgsmål, man 
stiller i samfundsfagene, fx omkring politisk adfærd, 
holdninger, skønhedsstereotypien. Foredraget vil koble 
mange af de velkendte psykologiske teorier på sam-
fundsforskning. Asmus Leth Olsen har i 2013 sammen 
med Frederik Hjorth udgivet bogen ’Poligak’. Hvordan 
politikerne prøver at snøre dig, og hvorfor du næsten 
altid snyder dig selv.
   
12.40-13.25  Frokost

13.30-14.30  
Psykologi og innovation - en teoretisk og didaktisk
vinkel på at udvikle innovative kompetencer 
Lotte Darsøe, Cand.psyk. , forskningslektor DPU, phd. i 

innovation.  Lotte Darsø har forsket i innovation og 
har bl.a. udviklet ’innovationsdiamanten’. Foredraget 
vil bl.a. komme ind på nogle udfordringer for psyko-
logien i innovationsdiskursen og kan bidrage til en 
teoretisk indgang til innovativative projekter i 
psykologiundervisningen.

14.30-14.45   Kaffe og kage

14.50-15.10  
Psykologi og innovation i elevhøjde
Lektor Maya Thisted (KVUC) Psykologi og innovation - 
didaktiske og pædagogiske udfordringer og 
muligheder. Hvordan kan innovation tænkes ind i den 
daglige undervisning og give eleverne en mulighed for 
at se faget anvendes i forskellige sammenhænge. Der 
vil i de kommende år blive mere fokus på innovation i 
de gymnasiale uddannelser, også i psykologi. Med 
eksempler fra HF-området gennemgås udfordringer 
og muligheder i at arbejde innovativt og engagere 
eleverne i innovative projekter i det daglige. 

15.10-15.40 
Psykologi i fagligt samspil - udfordringer og muligheder 

Fagkonsulent Jette Hannibal.  Psykologifaget har en del 
udfordringer men også mange fordele i det faglige 
samspil i de gymnasiale uddannelser.  Psykologi indgår 
i studieretninger i humanistiske, samfundsviden-
skabelige og naturvidenskabelige studieretninger, så 
her er udfordringer omkring de store skriftlige opgaver 
og AT.  Oplægget vil samle op på dagens indlæg samt 
erfaringer med psykologi i fagligt samspil og innovation 
og dels indkredse specifikke udfordringer samt pege 
på muligheder i det tværfaglige og innovation, også i 
forhold til læreplaner, eksamen og de store opgaver. 

15.40-16.00     Afrunding og mulighed for spørgsmål

Program
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Regeringen har i skriftet ”Danmark - løsningernes land” 
fra december 2012 erklæret, at der skal fokus på innova-
tion på ungdomsuddannelserne. Formålet er ift. skriftet 
at udvikle elevernes evne til nytænkning og problem-
løsning, og der lægges op til, at udvikling af en mere 
innovativ tankegang hos eleverne delvist kan ske 
gennem nye undervisnings- og prøveformer.  

Der har i gymnasieafdelingen været fokus på forsøg og 
udvikling, toning af fagene i studieretninger og innova-
tion. Som nævnt i tidligere nyhedsbreve har innovation 
haft en særlig bevågenhed i Undervisningsministeriet. 
Der er især været arbejdet med udvikling af innovation 
indenfor AT, og dette arbejde har været understøttet af 
Fonden for Enterprenørskab. I marts 2012 afsluttede 
man et 3-årigt udviklingsprojekt med deltagelse af 22 
gymnasier fra alle ungdomsuddannelserne, og her har 
man dels udviklet handleplaner for innovation, dels 
undervisningsforløb og kursusmapper. Alt dette kan 
man se på denne hjemmeside, hvor man kan finde en 
del inspiration, bl.a. til metoder at fremme innovative 
kompetencer i undervisningen
http://www.ffe-ye.dk/ungdomsuddannelser/materialer-
og-forloeb/innovation-paa-gymnasiet
Lektor Michael Paulsen har holdt oplæg om innovation 
på AT-workshops i løbet af 2013, og hans oplæg kan 
man finde her
http://www.ungvoks.dk/gymnasiedage12/power-
points12/MichaelPaulsen.pdf
Michael Paulsen fokuserer formålsparagraffen for de 
gymnasiale uddannelser § 2, stk.4: ”Uddannelsen skal 
have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes 
udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor 
lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres 
omverden: medmennesker, natur og samfund, og til 
deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle 
elevernes kreative og innovative evner og kritiske sans”.
 
Michael Paulsen påpeger, at elevernes innovative evner 
(dvs. evne til at skabe nytænkende forbedringer) dels 
kan ske gennem den tværfaglige undervisning, dels i 
fagene selv, dels gennem ekstracurriculære aktiviteter. 

Dette vil kræve ændringer i undervisningen, fx i form af 
nye undervisningsformer og nye fagsamspil. I Michael 
Paulsens optik hersker der tre innovationsforståelser i 
gymnasierne, nemlig den markedsrettede, den alment 
orienterede innovationsforståelse og den fagligt orien-
terede innovationsforståelse.  Ligeledes lægger han op 
til en forståelse af, hvordan man som lærer kan nytænke 
undervisningen og dermed være med til at udvikle 
elevernes innovative evner. Her taler han om den 
brugerdrevne innovationsforståelse, den anvendelses-
orienterede innovationsforståelse og den fagdidaktisk 
orienterede innovationsforståelse. 

I UVM arbejdes der videre med udvikling af innovation - 
både i fagene og i det tværfaglige samarbejde i AT. Udvik-
lingsarbejdet fortsætter, og der er nedsat arbejdsgrupper 
i udvikling af innovation i alle fagene, og omkring innova-
tion fortsætter i forhold til AT. 

Innovation 
i psykologi

I formålsparagraffen i psykologi står der, at formålet 
med undervisningen ”er at opnå evne til at analysere 
og reflektere over psykologiske forhold af såvel faglig 
som almen karakter samt kompetence i at forholde 
sig kritisk til psykologiske undersøgelser og teorier, 
herunder psykologiske teoriers historiske og kulturelle 
kontekst”. I psykologiundervisningen trænes eleverne 
i at identi-ficere konkrete psykologiske problemstillinger, 
og et vigtigt fagligt mål er, at eleverne i psykologi skal 
”udvælge og anvende relevant psykologisk viden på 
konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne 
forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag”. 
Det ligger altså allerede i faget, at man skal kunne 
identi-ficere problemstillinger og foreslå fagligt relevante 
løsninger baseret på relevant psykologisk viden. Den 
kritiske dimension i det daglige arbejde sikrer endvidere, 

Nyheder fra UVM
Af Jette Hannibal
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at eleverne trænes i at kunne skelne mellem 
relevant og mindre relevant viden i forhold til 
forskellige problemstillinger.  

Som udgangspunkt starter det innovative arbejde i 
psykologi med, at man identificerer nogle mangler 
indenfor et specifikt område, fx omsorg, indretning af 
læringsrum, fremmedsprogsundervisning af mindre 
børn eller træning af studiekompetence. I den alment 
orienterede innovationsforståelse er der netop basis for 
social innovation, dvs. arbejdet med at forbedre den 
eksisterende verden på forskellig vis. Gennem den 
innovative proces lærer eleverne at fokusere på 
specifikke problemer og generere nye ideer, som kan 
medvirke til at gøre noget ved problemerne. Det ses af 
dette, at handlingsperspektivet er vigtigt i processen, 
fx skal eleverne foreslå konkrete handleanvisninger til 
mulige løsninger af et givent problem, og de skal være i 
stand til at begrunde deres valg og vurdere resultatet. 

I psykologiundervisningen kan træning af de innovative 
kompetencer altså forankres i et konkret praktisk 
problem, at udvælge og anvende psykologisk viden 
(teori og empiriske undersøgelser) samt evt. indsamle 
egne empiriske data i et feltarbejde knyttet til det 
innovative projekt. Elevernes refleksioner omkring 
problemet, herunder realitetstestning af evt. løsnings-
forslag, kan således resultere i formulering af kon-
krete nye (innovative) tiltag i forhold til den konkrete 
problemstilling. Hermed skabes der en sammenhæng 
mellem praksis og teori, som kan være med til at berige 
undervisningen og gøre eleverne handlekraftige. 

Hvis psykologi skal leve op til formålsparagraffen skal 
der mere fokus på at inddrage innovative projekter i 
den daglige undervisning, fx i forhold til det anvendel-
sesorienterede. Ligeledes skal man overveje fagdidak-
tiske aspekter. Det kunne bl.a. ske gennem en ændring 
af læreplaner og vejledning. Fx kunne man forestille sig, 
at man også kunne bruge feltarbejdet på B som løfte-
stang for at arbejde innovativt. Netop feltarbejdet giver 
mulighed for at formulere relevante problemstillinger, 

indsamle og analysere data og dernæst foreslå relevante 
løsninger på de rejste problemer. Ligeledes kunne man 
forestille sig forsøg med gruppeeksamen som en 
mulighed i forhold til synopsis og arbejdet med 
innovative projekter. Nogle lærere har allerede udtrykt 
interesse for at kunne inddrage innovation i undervis-
ningen, og det bliver spændende at følge denne erfa-
ringsopsamling, bl.a. i forhold til evt. ændringer i lære-
planen på sigt. Jeg opfordrer alle psykologilærere med 
innovationserfaring eller som bare har lyst til at kaste sig 
ud i det til at skrive til mig om deres tanker og erfaringer.

I psykologi er der nedsat en arbejdsgruppe bestående 
af Maya Thisted (psykologi og samfundsfag) fra KVUC 
og Magnus Riisager Hansen (psykologi, dansk, filosofi) 
fra Nyborg Gymnasium samt fagkonsulenten. 
Formålet med arbejdsgruppens arbejde er at udvikle 
nogle undervisningsforløb i psykologi med innovation 
som omdrejningspunkt samt se på muligheder i 
det tværfaglige samarbejde.  

Vi ved fra erfaringerne med AT, at arbejdet med 
innovative projekter virker stærkt motiverende på 
eleverne, ligesom vi hører at det praksisforankrede 
arbejde giver en bedre forståelse for metode og fagenes 
respektive bidrag til et løsningsforslag. Disse erfaringer 
kan bruges i psykologi. Foreløbig kan jeg sige, at vi vil 
lægge os op af modellen fra AT synopsis omkring 
innovation fx i denne form:

1. Identificere en psykologisk problemstilling der kræver  
    ’nytænkning’ og på den baggrund udarbejde en 
    problemformulering med underspørgsmål

2. Indsamle relevant viden (både eksisterende 
    teori/un dersøgelser samt evt. egen empiri) og på den  
    baggrund udarbejde et innovativt løsningsforslag (dvs.  
    et forslag som (1) er nyt i den konkrete kontekst og (2)  
    har værdi for andre. 

3. Vurdere løsningsforslaget.
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Årets AT-opgave ’Mad og Menneske’ er både 
spændende og udfordrende for psykologi. Mad er 
uden tvivl noget, der optager alle mennesker, dels 
fordi vi har brug for mad for at overleve, men mad 
spiller også en rolle socialt og kulturelt. Der er mange 
muligheder - også ud over de mere oplagte som spise-
forstyrrelser, diæter og fedme. Umiddelbart ser jeg 
muligheder for psykologi i samarbejde med biologi 
omkring nydelse, madafhængighed, fedme, spiseforstyr-
relser, sult, kosttilskud og præstationsfremmende stoffer 
samt functional food og psykologiske/adfærdsmæssige 
faktorer. Måske også i forhold til følelser og mad, fx 
omkring dyrevelfærd. I forhold til de humanistiske fag 
kunne psykologi indgå i AT-projekter omkring madkultur 
og identitet, religiøse tabuer om mad, mad og klasse 
- bl.a. omkring selvbranding og gastronomi. Ligeledes 
kunne et projekt omkring de mange forskellige livsstile 
og mad (palæo, veganer, raw) og identitet måske være 
noget. Og så er der mange muligheder i reklamer og 
mad, fx hvordan børn og voksne lokkes til at købe diver-
se madprodukter, fx gennem nudging. Eller hvad med de 
mange madguruer i TV?  Jeg er sikker på, at kollegerne 
ude i landet får en masse gode ideer til dette års AT. 

Faktisk findes der et område indenfor psykologi, der 
hedder ’Food psychology’, og mange store udenland-
ske universiteter har forskningsenheder inden for mad, 
fx Cornell University som har et Food and Brand Lab  
http://foodpsychology.cornell.edu/
Mon ikke der også vil være gode muligheder indenfor 
innovationsopgaven? Jeg vil være meget interesseret i 
at høre fra kolleger med elever, der vælger den opgave i 
år. For de særligt interesserede kunne denne blog måske 
give nogle ideer til det videre arbejde
http://www.spring.org.uk/2013/02/food-on-the-mind-
20-surprising-insights-from-food-psychology.php

AT 2014
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Den Nye EMU gik i luften i oktober 2013, og der er 
stadig lidt problemer omkring fagkonsulentens side i 
psykologi. Der arbejdes på at gøre den mere bruger-
venlig og overskuelig, så man kan finde de nødvendige 
nyhedsbreve og skrivelser fra fagkonsulenten på 
denne side. Jeg har haft en del henvendelser omkring 
problemer med at finde tidligere skrivelser omkring 
SRP og andet, og det er korrekt, at det ikke er helt op 
at køre endnu. Når det hele kører, som det skal, vil 
fagkonsulentens side indeholde alle nødvendige 
skrivelser og præsentationer fra fagkonsulenten. 
Desuden vil der være indgange til pædagogisk-didaktisk 
materiale på fagets side. 

Ny EMU

SRP

SRP og SSO 
- erfaringer fra 
dette års censur

Vi er snart igennem den første runde af dette års censur. 
Som altid er der censorer, som har henvendt sig i løbet 
af perioden, og jeg har selv rettet en hel del opgaver.  
Der har været mange gode opgaveformuleringer, men 
der ser stadig lidt problemer rundt omkring. Jeg 
minder om, at psykologis faglige mål henviser til både 
teori og undersøgelser, og det vil derfor være en god ide 
at indtænke det i opgaveformuleringer og gøre eleverne 
opmærksom på det i forbindelse med vejledning. Hvis 
elever inddrager det samme teori fra en given grundbog 
til både at forklare spiseforstyrrelser, ungdomsproble-
mer, psykopati og andet giver det ikke altid mening, fx 
er det ret utroligt, hvad senmoderniteten får skyld 
for i visse besvarelser. Det er op til os lærere at 

Alt for detaljerede opgaveformuleringer
Nogle opgaveformuleringer er så detaljerede, at eleven 
ikke har noget råderum for selvstændighed. Det er ikke 
meningen med SRP.  Jeg minder om formålsparagraffen 
for SRP, der helt klart lægger op til, at vi som lærere skal 
tænke på at producere opgaveformuleringer, som giver 
eleverne mulighed for at vise selvstændighed. 

”Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne 
arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle 
en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område 
i tilknytning til deres studieretning. Ved at kombinere 
forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker 
den faglige fordybelse, skal eleverne demonstrere, at 
de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og 
anvende relevant baggrundsstof, og at de er i stand til 
at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og 
metodisk grundlag. I arbejdet med studieretnings-
projektet styrker eleverne således deres studiekom-
petence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal 
dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, 
disponere, sammenfatte og formidle en faglig og 
kompleks problemstilling”.

hjælpe eleverne med at finde relevant baggrundsstof, 
og det gør bestemt ikke noget, hvis man går lidt ud 
over grundbogen.            

Der er desværre stadig lidt problemer rundt omkring 
med opgaveformuleringer i SRP og SSO, og her følger 
nogle af dem. 

13
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Kun fiktion at analysere
Nogle opgaveformuleringer med et sprogfag inddrager 
kun fiktion som case. I det tilfælde kan man sige, at 
opgaveformuleringen reelt er enkeltfaglig. Det giver et 
problem i forhold til psykologifaget, der ikke som sådan 
anvender fiktion men aktuelt stof og cases fra det 
virkelige liv som grundlag for arbejdet med teorier og 
undersøgelser. I en SRP med psykologi skal der indgå 
noget psykologifaglig empiri (fx en case, noget aktuelt 
stof, en undersøgelse) til perspektivering eller sammen-
ligning med den fiktive case. Jeg vil derfor opfordre alle 
psykologilærere til at vedlægge noget psykologifaglig 
empiri og overveje, hvordan dette materiale kan anven-
des mest hensigtsmæssigt i forhold til opgavens tema. 
Hvis der kun er psykologi i den redegørende del, og hvis 
der i det tilfælde er skrevet mere eller mindre af fra en 
tekstbog, så er der ikke meget at hente i de faglige mål 
for psykologi på B. 

Angivelse af specifik teori i opgaveformuleringen
Nogle opgaveformuleringer nævner direkte ønsket teori 
i opgaveformuleringen. Det er mindre hensigtsmæssigt, 
da eleverne if. SRP’s formålsparagraf skal vise, at de selv 
kan udvælge, inddrage og anvende relevant baggrunds-
stof. Det samme gør sig gældende i forhold til psykologis 
faglige mål. Det kan være svært at honorere et fagligt 
mål om selv at udvælge relevant psykologisk viden, hvis 
det på forhånd er givet i opgaveformuleringen. 

14
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Henvisning til konkret teori i en opgaveformulering
Mange opgaveformuleringer henviser til konkret teori, 
og her gælder det samme som for SRP, at man reducerer 
kursistens mulighed for at vise selvstændighed, hvis 
man har givet dem baggrundsmaterialet i selve 
opgaveformuleringen. 

”stk. 1 Formålet med den større skriftlige opgave er, at 
kursisterne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og 
formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt 
område. Kursisterne skal demonstrere, at de er i stand til 
selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant 
materiale, og at de er i stand til at gennemføre en 
kritisk vurdering på et fagligt grundlag. I arbejdet med 
den større skriftlige opgave styrker kursisterne således 
deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig 
fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at 
overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og 
formidle en faglig problemstilling”.  

Eksamen
Eksamen nærmer sig med raske skridt, og det bliver 
sidste omgang med 40-20 modellen på C. Fra næste 
skoleår vender vi tilbage til den gamle model med 48-24. 
Psykologilærerforeningen har annonceret et kursus i 
eksamen i Århus den 14.3.14. 

SSO

Opgaveformuleringer i gennemgået stof
Mange opgaver i SSO er enkeltfaglige, dvs. de skal så 
vurderes i forhold til de faglige mål i SSO og psykologi. 
Det ser ud til, at nogle lærere ikke er opmærksomme på, 
at man ikke må lave opgaveformuleringer i stof, som er 
gennemgået i timerne. Fx har jeg set eksempler på, at 
klassen har gennemgået omsorgssvigt og set filmen ’Er 
du mors lille dreng?, hvor opgaven til SSO direkte bygger 
på dette stof og endda beder eleven om at analysere 
filmen. Det står helt klart i læreplanen for HF stk. 5.2, og 
det er lærerens ansvar at overholde reglerne. 

”5.2. Opgaven kan ikke direkte bygge på den del af fa-
genes stof, der allerede er indgået i den enkelte kursists 
undervisning i det pågældende hf-forløb. Der er dog 
intet til hinder for, at besvarelsen udarbejdes i 
forlængelse af arbejdet i de(t) indgående fag eller 
har forbindelse hermed”.

Samme opgave til flere kursister
Ligeledes har jeg i år set eksempler på, at to kursister 
har fået nøjagtig samme opgave. Det må man ikke. 
Det står klart i læreplanen stk 5.1, at 

”Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at 
kursisten ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede 
dele af den endelige besvarelse, men samtidig være 
udformet sådan, at der tages hensyn til de overvejelser, 
kursisten har gjort sig om opgaven i vejlednings-
perioden. Kursister, der har valgt samme område, skal 
have forskellige opgaveformuleringer”.
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- om overgangen fra at have psykologi i gymnasiet til at 
læse psykologi på universitetet

Af Jeppe Nygaard

Når man som jeg kommer fra en lille by højt mod nord, 
hvor nærmeste universitet er to timers pendling væk, 
så betyder tanker om et studieliv på universitetet også 
tanker om et nyt sted at bo. Derfor betød overgangen fra 
gymnasiet til universitetet i mit tilfælde også overgangen 
fra barndomshjemmets trygge favn til at flytte hjemme-
fra og pludselig selv at lave mad, vaske tøj, forholde sig 
til DR-licens og toiletpapirsindkøb. Men det, jeg gerne vil 
fortælle om, er den overgang, der fandt sted, da jeg først 
fik tændt min psykologi-gejst i gymnasiet, til at jeg i dag 
udlever den på universitetet. På gymnasiet var jeg na-
turvidenskabelig student med psykologi på C-niveau. Tre 
år senere læser jeg psykologi på 3. semester på Aarhus 
Universitet.

Fra psykologi 
i gymnasiet 
til psykologi 
på universitetet

Fifty Shades 
of Freud
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Klasseundervisningen i gymnasiet var for mig en ideel 
situation til at bruge det, jeg havde læst, til at forstå 
case-beskrivelser og diskutere pensum med de andre 
elever og læreren. På den måde har man i gymnasiet en 
unik mulighed for at få åbnet teorien gennem klasseun-
dervisningen.

På universitetet er undervisningssituationen mærkbart 
anderledes. Der er få forelæsninger og mange timer på 
læsesalen. Ansvar for egen læring får en helt ny betyd-
ning. Det tager de fleste et godt stykke tid at finde den 
rette balance mellem fritid og studierne, da man altid 
har mulighed for at læse lidt mere og derfor selv skal be-
stemme, hvornår arbejdsdagen er færdig. På gymnasiet 
oplevede man hurtigt konsekvensen af ikke at have lavet 
sine lektier, men på universitetet er der ikke nogen, 
der holder øje med, om man laver det, man burde, og 
den endelige bedømmelse af ens arbejde falder først 
i slutningen af semesteret. Desuden bevirker de høje 
karaktermæssige adgangskrav, at ens medstuderende 
nærmest per definition er flittige studerende. Og i tillæg 
er de alle sammen super motiverede for at læse netop 
det fag, de er kommet ind på. Man kan derfor nemt 
føle et stort pres for at læse meget og klare sig godt. 
Til gengæld giver den store grad af ansvar – når man 
lærer at håndtere det – også en stor grad af frihed til at 
organisere sin tid på den måde, man selv finder mest 
meningsfuld. 

Fra 
klasseundervisning 
til selvstudie

Vægt på 
det teoretiske

Fra grundbog 
til originaltekster

I gymnasiet var meget af undervisningen knyttet til et 
bestemt emne og havde tilknyttede cases, så man kunne 
forestille sig, hvordan teorien kunne anvendes i ”prak-
sis”. Det, at man læser noget, der har en umiddelbar 
forklaringsværdi i forhold til de fænomener, man møder 
i sin hverdag, har en klar motiverende effekt og er med 
til at gøre stoffet vedkommende. Jeg tror, at mange går 
med den tanke, at psykologien hurtigt gør én i stand til at 
stille diagnoser og behandle psykiske problemer.

Men på studiet går det hurtigt op for én, at det ikke 
forholder sig sådan. Her skal man sætte sig ind i rigtig 
mange teorier og tilhørende empiri. Af og til kan det 
være svært at gennemskue, hvordan man kan relatere 
al den ofte meget abstrakte og komplekse viden til ens 
hverdag. Man risikerer derfor at blive slemt skuffet, hvis 
man regner med, at psykologistudiet allerede i løbet af 
de første semestre giver én de nødvendige redskaber til 
at kunne fungere som en klinisk psykolog. 

Mange af de emner, jeg læser om i dag, er jeg allerede 
så småt blevet introduceret for i gymnasiet. I gymnasiet 
lærte jeg om de store linjer i psykologien, og da meget af 
pensum bestod af grundbogskapitler, blev pointerne le-
veret på en ligefrem og let tilgængelig måde. På universi-
tetet består en stor del af pensum af originaltekster, hvor 
der kan være stor forskel i kompleksiteten og de enkelte 
forfatteres formidlingsevner. Hertil kommer at langt 
de fleste tekster er på engelsk. Man skal således nogle 
gange lede lidt mere efter pointer, men det giver også 
mulighed for at danne sig sin egen mening om teksterne 
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Selvfølgelighederne 
udfordres

Solidum petit 
in profundis

Psykologiens 
mangfoldighed

Alle mennesker føler, tænker og husker, og alle men-
nesker har derfor en holdning til de fænomener, som 
psykologien beskæftiger sig med. På psykologistudiet går 
det gradvist op for én, at de antagelser, man ofte mere 
eller mindre urefleksivt gør brug af, har stor betydning 
for den måde, man opfatter mennesket på. Skal hukom-
melsen fx forstås som en slags bibliotek, hvor erindringer 
gemmes for derefter intakt at kunne blive hentet frem 
igen? Eller er vores hukommelse en mere flydende og 
konstruerende størrelse? På den måde kan det at læse 
psykologi på universitetet godt virke frustrerende og lidt 
som at ”begynde forfra”, da man hele tiden skal forholde 
sig kritisk til sine egne antagelser og den viden, man får 
ind. Til gengæld er det netop denne kritiske tilgang, der 
er med til at uddybe ens forståelse af feltet.

Det var en motiverende psykologiundervisning på gym-
nasiet, der introducerede mig til feltets fascinerende 
univers, og som fungerede som en katalysator for min 
interesse for menneskets mange mysterier. De interes-
sante indsigter fra gymnasiet er blevet beriget og uddy-
bet på universitet – en proces, hvor man vedvarende må 
udfordre sin viden og revidere sine antagelser. Min ople-
velse er, at man på universitetet må håndtere en større 
kompleksitet og flere ofte modstridende perspektiver, 
hvilket i begyndelsen kan være ganske frustrerende. Til 
gengæld er det også min oplevelse, at man efterhånden 
bliver bedre til at håndtere flertydigheden og dermed får 
nuanceret sin forståelse af psykologiens fænomener. Psy-
kologi er et fag med mange nuancer – eller shades, om 
man vil. Efter min mening rammer Aarhus Universitets 
motto essensen af det, man foretager sig på psykologi-
studiet på fineste vis: solidum petit in profundis – søger i 
dybet den faste grund. 

Noget af det, der tiltrak mig ved psykologien i gymnasiet 
var, at man her kunne kombinere indsigter fra natur-
videnskaben, samfundsvidenskaben og humanviden-
skaben og dermed belyse menneskets psyke fra flere 
forskellige perspektiver. 

På universitetet er denne interdisciplinære tilgang for 

og grave dybere ned i de forskellige emner. Denne 
fordybelse medfører også det paradoksale fænomen, 
at jo mere man lærer om et emne, des større bliver ens 
indsigt i, hvor meget man ikke ved endnu. 

alvor blevet aktuel i form af fag som fx neuropsykologi, 
socialpsykologi og psykologiens filosofi, der alle griber 
mennesket an fra forskellige vinkler. Metodelæren er 
også en vigtig del af psykologistudiet på universitetet, og 
man får for alvor indsigt i, hvad de forskellige undersø-
gelsesmetoder har af styrker og svagheder. Psykologistu-
diet er på sin vis universitetets svar på et meget langt AT-
forløb. De forskellige vinkler og den grundige indføring i 
metodelæren giver en bedre forståelse af de muligheder 
og begrænsninger, som psykologien indebærer. Dermed 
står det mere klart, at en teori, der intuitivt giver meget 
mening, ikke nødvendigvis er korrekt, og at empiri oftest 
kan tolkes på mange forskellige måder. 
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Temaforløb:
Psykiske lidelser 
og diagnosticering

20



Psykologiinformation 42. Årgang, nr.1/februar 2014

Et projektforløb om psykiske lidelser og en diskussion af 
pålideligheden af diagnosticering på psykologi B-niveau.

Af Thilde Bo Schmidt, Kolding Gymnasium

  Faglige mål:

· Supplerende stof på B-niveau: Psykisk dysfunktionalitet

· Projektarbejde og klasseundervisning

· Anvendelsesorienteret undervisning og 

  praksisrelateret produktkrav

· Træning af kritisk tænkning og etiske overvejelser

· Kort præsentation af psykiatriens historie

Inspiration: 
http://www.kristeligt-dagblad.dk/
artikel/359832:Danmark--Psykiatriens-historie-i-10-
korte-punkter?all=1

· Diagnosticering: Hvordan stilles en diagnose

Eleverne blev bedt om at undersøge følgende:
· Hvilke diagnostiske systermer findes der?
· Hvad er formålet med diagnosticering?
· Hvordan stilles en diagnose i praksis?

Links som hjælp: 
http://www.who.int/classifications/icd/en/ (ICD-10)
http://www.netpsych.dk/articles.aspx?id=47 (ICD-10)
http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/
doc/18089.pdf (DSM-IV)

1) Introduktion 
    til forløbet

Temaforløb:
Psykiske lidelser 
og diagnosticering
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· Eleverne inddeles i par eller mindre grupper, der 
hver især får lov til at vælge en psykisk lidelse, 
som de skal undersøge.

· Eleverne får 2-3 moduler af 90 min. til at udarbejde en 
informationsbrochure om den Psykiske lidelse. De bliver 
bedt om at forestille sig, at de er ansat til at lave en 
brochure, der skal ligge i lægers venteværelser og i andre 
relevante sundhedsinstitutioner. (Et eksempel på en 
informationsbrochure som en gruppe elever har 
lavet kan ses på s.24)

· Afslutningsvist afholdes et seminar om psykiske
lidelser, hvor alle grupper præsenterer deres 
informationsbrochure og uddyber den via et 
mundtligt oplæg. Dette kræver 1-2 moduler a 90 min. 
afhængigt af antallet af grupper. En idé er at lave 
opponentgrupper, der har ansvar for at stille 
spørgsmål, kommentere på fremlæggelsen og 
gruppens præstation.

· Eleverne får følgende opgavebeskrivelse som 
introduktion til projektarbejdet, hvori formål, indhold, 
produktkrav og ideer er præsenteret.

2) Projektarbejde:   
     Fordybelse i selvvalgt
     psykisk lidelse
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· Eleverne bedes læse artiklen ”Velkommen til 
diagnosernes land” af Søren Kudahl og se klippet 
med Svend Brinkmann, der udtaler sig om 
normalitet og diagnosticering.

Links/ Artikel:  http://www.kl.dk/Momentum/momen-
tum2011-1-4-id78831/
Youtube klip: http://www.youtube.com/
watch?v=jUW9IbGvw5k

· Guidende spørgsmål til klassediskussion/
  gruppearbejde om materialet:
· Hvad er fordelene og ulemperne ved diagnosticering?
· Hvilket menneskesyn repræsenterer psykiatrien? 
  Og hvordan har dette menneskesyn ændret sig 
  igennem historien?
· Hvor går grænsen mellem psykiske lidelser, der 
  diagnosticeres og almindelige livsproblemer?
· Hvilken rolle spiller samfundsmæssige faktorer på det                        
  stigende antal diagnosticeringer i den vestlige verden?
· Hvordan er det muligt at forebygge psykiske lidelser?

· Forskning om pålideligheden af diagnosticering: 
Rosenhan (1973) – On being sane in insane places.

Artikel med letforståelig beskrivelse af Rosenhan (1973):
http://videnskab.dk/blog/gal-eller-normal
Mere detaljeret beskrivelse og evaluering af Rosenhan (1973) 

på engelsk: http://www.holah.karoo.net/rosenhanstudy.htm

· Guidende spørgsmål til 
  klassediskussion/gruppearbejde om materialet:
· Hvilken psykologisk metode anvendes i 
  Rosenhan studiet?
· Hvilke styrker og svagheder er der ved anvendelsen 

3) Diagnosticering  
    i dag – styrker og     
    svagheder

· Udform en synopsis på baggrund af artiklerne:

”Den attraktive diagnose” 
http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/
magasinetasterisk/udenforhierarki/nr41juni2008/udgivelser_
asterisk_asterisk-nrx2e-41-juni- 2008_20080611103311_aste-
risk_41.pdf (s. 7-8)

”Velkommen til diagnosernes land”
http://www.kl.dk/Momentum/momentum2011-1-4-id78831/

Youtube-klippet med Svend Brinkmann om normalitet og 
diagnosticering:
http://www.youtube.com/watch?v=jUW9IbGvw5k

· Det er bevidst, at eleverne både arbejder med kendt 
materiale, som er gennemarbejdet i timerne, samt 
ukendt materiale. Jeg oplevede, at eleverne fik frigivet 
mere energi til at gå i dybden med de højere taksono-
miske niveauer, eftersom de var godt inde i noget af 
materialet på forhånd.

4) Synopsistræning

  af denne metode?
· Hvilke personer deltager i studiet (sample)?
· Hvilke styrker og svagheder er der ved brugen af 
  denne undersøgelsesgruppe?
· Hvad kan der konkluderes ud fra Rosenhans 
  (1973) forskning?
· Hvilke etiske overvejelser lægger Rosenhans (1973)   
  studie op til?
· Hvis der er god tid er det muligt at perspektiver 
  Rosenhan (1973) studiet til DR Dokumentaren ”Er du   
  gal eller normal” – eller uddrag af udsendelsen.
  
Link til DR: http://www.dr.dk/tv/se/gal-eller-normal/   
  gal-eller-normal-1-2

· Diskuter hvorvidt det er etisk forsvarligt at gennemføre    
  et eksperiment med 10 frivillige danskere, hvoraf fem   
  af dem har en psykiatrisk diagnose.

23



Psykologiinformation 42. Årgang, nr.1/februar 2014

Elevprodukt 
fra 

temaforløb
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Generalforsamlinskurset 
i november
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Menneskedyret 
i krig og 

kærlighed 
– kamp og sex

Referat af Henrik Høgh-Olesens oplæg. Af Elsebeth 
Borregaard Nielsen, Middelfart Gymnasium & HF

Pointer
Mennesker er territoriale dyr 
og socialt hierarkiske væsener.

Via krig er der selekteret for aggression og 
risikoadfærd i det køn, der skal konkurrere mest 
om forplantningsmulighederne.

Unge mænd (15 – 30 år) begår flere drab, tyverier, 
hastighedsovertrædelser og mere vold end i andre 
perioder. Risikoen for at dø er 6 gange større for mænd 
end for kvinder. Så jo højere procentdel af unge mænd 
i en population, jo mere vold, opgør og ”Coalitional 
aggression”, jo flere kup, folkemord, terrorhandlinger 
og (borger-(krige). I Chicago 1965 – 1980 var 86% af 
mordere mænd og 80% af deres ofre var mænd, og 
dette mønster findes verden over. Men også manglende 
ressourcer f.eks. arbejdsløshed gør sig gældende her. 
Hypotesen er, at aggression er et middel til at skaffe 
sig relevante reproduktive ressourcer, så som kvinder, 
territorium og føde. Aggression kan være et profylaktisk 
signal til andre: ”Don´t mess with me!” Aggressionens 
funktion (verbalt/fysisk) er at påføre konkurrenterne tab 
og forøge ens egen status, og inter-seksuelt: 
at skræmme long-term mates fra at begå utroskab.

Hvorfor kæmper vi? A: Ressourcer i form af territorier, 
vand, fade, ly, råmaterialer og adgang til seksuelle 
partnere i den fødedygtige alder. B: Dominans i form af 
rang, magt, status, prestige, hævn og gengældelse. 

Kvinder foretrækker mænd med finansielle ressourcer, 

status og alder. Mænd foretrækker skønhed, ungdom, 
seksuel variation – evt. flere partnere (arousal to 
novelty). Ex: Amerikanske college studerende – Inden 
for et år foretrak mænd i gennemsnit mere end 6 
partnere, kvinder i snit 1 partner. Over hele livsforløbet 
foretrækker mænd i gennemsnit 18 partnere. Kvinder 
i snit 4 – 5 partnere. 

Kan mænd og kvinder ikke bare være venner? Ifølge 
undersøgelse af Bleske & Buss (2000) er der visse 
problemer heri fordi: 

Mænd i venskaber til kvinder vurderer chancen for 
sex for 100% mere gunstigt end kvinderne gør. Mænd 
er dobbelt så seksuelt tiltrukket af deres kvindelige 
venner, end kvinderne er. Sammenlignet med kvin-
derne udtrykte mændene dobbelt så stor lyst til at 
have sex med venner af det andet køn. Dette gjaldt 
også mænd i faste forhold. Mænd regner med, at 
deres kvindelige venner også var i al fald mindst 
moderat tiltrukket af dem, selv om dette ikke var 
tilfældet. Konklusion: Kvinder kan godt være 
venner med mænd, men mænd kan tilsynela-
dende let lægge noget seksuelt i relationen.

Forelæsning af 

Henrik Høgh-Olesen 

Kilder:
Henrik Høgh-Olesen, Jan Tønnesvang 
& Preben Bertelsen: Human Characteristics – 
evolutionary perspektives on human mind and kind. 
Cambridge Scolars Publishing (2009)
Henrik Høegh-Olesen: Human morality & Sociality 
– Evolutionary & comparative perspectives. Palgrave 
Macmillan, (2010)
Henrik Høegh-Olesen & Thomas Dalsgaard: 20 
psykologiske eksperimenter – der ændrede vores syn 
på mennesket. (Plurafutura Publishing. 2011)
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Referat fra 
Psykologilærerforeningens 

generalforsamling 
d.06.11.13

Dirigent: Claus Nørgård, 
Nørresundby Gymnasium

Ref. Lene Bech

1. Bestyrelsens beretning.
· PLF´s daglige drift varetages 
  af sekretariatet LMFK
· PLF nu 41 år
· Foreningens primære indsats
  er faglig efteruddannelse, som
  generelt er godt besøgt.
· En del af  ”Bananens” indhold er 
  flyttet til dropbox 
v. Emil Linneløv – send gerne 
materiale til emill@gmail.com
Bestyrelsens beretning er godkendt.

2. Årsregnskab.
· Der er sparet på 
  Psykologiinformation efter 
  elektronisk udgave.
· Kursusindtægter er gode
· Facebook er gratis :-)
Kontingent på 300 kr. 
årligt fastholdes.

3. EPFTA 2013.
· Internationalt samarbejde
· Hjemmeside 
  http://www.efpta.org/home/
· Newsletter
· Twinning Projects – 
  kontakt Mette Eggertsen 
  hvis interesse for kontakt med elever 
  i andre lande
· EFPTA-konference 2014 foregår 
  i Berlin d. 11-13. april. 
  Tema: Hvem man selv er.
· Tilmelding se Facebook 4. Valg til bestyrelsen.

· Janne Toftegaard – genopstiller
· Astrid Scherrebach og Mette Morell
  - genopstiller ikke
· Suppleant Thilde Bo Schmidt 
  – genopstiller
· Nyvalgte til bestyrelsen: 
  Anders Riber, Horsens HF &  
  VUC samt Maja Thisted Kbh. VUC

5. Næste generalfor-
samling – tid og  sted.
· Formand Sonja Schoubye
  undersøger muligheder 
  i Jylland
· Tidspunkt i november 2014 
  – gerne som tidligere en  
  torsdag-fredag og helst 
  ikke på OD-dagen.6. Evt.

· Intet til evt.
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Bestyrelsens 
beretning 
2012 – 13

Bestyrelsens medlemmer har 
følgende arbejdsområder:

· Formand: Sonja Schoubye

· Næstformand: Elsebeth Borregaard Nielsen

· Kasserer: Mette Eggertsen

· EFPTA: Astrid Scherrebeck

· Pædagogisk Samarbejdsudvalg: Sonja Schoubye

· Fagligt Forum: Sonja Schoubye

· Kontakt til forlag/anmeldelser: 

  Elsebeth Borregaard Nielsen

· Kontakt til regioner og Banan-bestyrer : 

  Elsebeth Borregaard Nielsen

· Redaktør af Psykologiinformation: 

  Janne Toftgaard, Mette Morell og Thilde Bo Schmidt

· Facebook og EMU: Anne Nielsen

· Web-master: Jonatan Kolding Karnøe

· På valg til bestyrelsen er Janne Toftgaard, Mette 

  Morell, Astrid Scherrebeck og Thilde Bo Schmidt.

· Janne Toftgaard og Thilde Bo Schmidt 

  genopstiller begge. 

· Mette Morell og Astrid Scherrebeck genopstiller ikke.

Af Formand Sonja Schoubye

Bestyrelsen har det forløbne 
år bestået af :

Sonja Schoubye, 
Elsebeth Borregaard Nielsen 

Mette Eggertsen
Astrid Scherrebeck 

Janne Toftgaard
Mette Morell 

og suppleanterne: 
Anne Nielsen og 

Thilde Bo Schmidt.

32



Psykologiinformation 42. Årgang, nr.1/februar 2014

Bestyrelsen har igen i år fokuseret på efteruddannelse 
og der er annonceret seks kurser, to i foråret og tre i 
efteråret 2013 samt et i foråret 2014.

De to kurser ”HF- fra praksis til teori”, som blev afholdt 
i hhv. København og Århus havde fokus på det anvendel-
sesorienterede i HF. Der var udarbejdet forslag til 
forskellige forløb med udgangspunkt i det praktiske. 
Endvidere var der forslag til at arbejde med 
motivationen helt konkret.

I september blev der afholdt to velbesøgte kurser om 
”Politisk psykologi” af Jonatan Kolding Karnøe med fokus 
på vælgeradfærd – og påvirkning af denne. Der var 
meget positive evalueringer – vi ser frem til at 
Jonatans bog om emnet udkommer.

Generalforsamlingskurset afholdes 6. – 7. november 
2013 på Sørup Herregård v. Ringsted, og har oplæg ved 
Henrik Høeg-Olesen om ”Menneskedyret – i krig og kær-
lighed, kamp og sex”, Dorte Ågård med ”Relationer
i klasserummet”,  Jesper Mogensen taler om 
”Organisation og reorganisering af den normale og 
skadede hjerne”  og endelig vil Tilde Mette Juul holde 
oplæg om ”Mange unge mangler motivation”.  Desuden 
er der møde med fagkonsulent Jette Hannibal og en 
workshop om opgaveformuleringer til SRP og SSO.

Til marts 2014 vil der blive annonceret et kursus om 
eksamensformer i Århus ved 
Jette Hannibal og Sonja Schoubye.

Bladet er udkommet tre gange det forløbne år og vi 
har fået mange positive responser på den elektroniske 
form. Vi ønsker os fortsat indlæg fra vore medlemmer 
– opfordringen kan ikke gentages for tit. Det er meget 
lettere at lave et levende og interessant blad når 
mange forskellige bidrager! Hvis der er emner I ønsker 
behandlet skal I endelig give os et praj – og gerne med 
henvisning til, hvem der eventuelt kunne tænkes at 
være villig til at skrive om emnet.

PLF’S 
KURSUSVIRKSOMHED:

PSYKOLOGI-
INFORMATION:

EFPTA:
EFPTA (European Foederation of Psychology Teachers’ Asso-
ciation) er vores internationale platform, hvor 
psykologilærerforeninger fra mange lande mødes, 
samarbejder og inspirerer hinanden hen over 
landegrænser. Bestyrelsesmedlemmer mødes to gange om 
året, og hvert andet år arrangeres en konference for alle 
medlemmer af psykologilærerforeningerne. I øjeblikket er der 
derfor meget fokus på den forestående konference i Berlin i 
april 2014, hvor også EFPTAs 10 år fødselsdag skal markeres!

I de første år af EFPTAs eksistens blev der brugt mange re-
sourser på at etablere foreningens lovgrundlag, mens fokus i 
øjeblikke mere ligger på formidlingsaspektet. 
Det har resulteret i hjemmesiden
http://www.efpta.org/home/index.asp?SID=12#28
der ajourføres af skotske Morag Williamson. 
På hjemmesiden kan man læse EFPTAs Newsletter, 
der redigeres af Harpa Hafsteinsdóttier fra Island 
og Jackie Moody fra Luxenborg. 

Har du lyst til at en af dine psykologiklasser skal arbejde 
sammen med en klasse fra et udenlandsk gymnasium, så kan 
EFPTA formidle kontakten. Kontakt Mette eller Astrid fra 
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EFPTA åbner også 
for muligheden af 

”Twinning” 
-psykologiklasser.
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bestyrelsen i PLF, eller skriv direkte til Twinning koordinator 
Hannele Puolakka fra Finland (du behøver ikke at skrive på 
finsk, men engelsk vil lette forståelsen). 
Hanneles mailadresse er: hannele.puolakka@fimnet.fi

Nedenfor følger alle de oplysninger, der allerede nu forelig-
ger om konferencen i Berlin i 2014:

European Federation of Psychology Teachers’ 
Associations - International Spring Conference

A conference for psychology teachers in Europe

Sowing the seeds of psychological literacy:
· a conference for psychology teachers in Europe 
  European Federation of Psychology Teachers’ 
  Associations www.efpta.org See website for more info  
  or email Dorothy (dorothycoombs21@gmail.com ) or   
  Morag (moraghwill@aol.com) 

Berlin 11-13 April 2014

Celebrate EFPTA’s 10th anniversary at our Berlin 
conference in 2014! 

Begrebet literacy er vi ikke så vant til at bruge i vores sammen-
hæng, men måske er det et begreb, der er ved at vinde indpas 
også i den danske skoleverden. Ordet er engelsk og stammer 
fra det latinske ord for bogstav, littera. I dag har literacy flere 
medbetydninger end det oprindelige; at kunne læse latin. 
Det handler om at kunne læse og skrive i et tilfredsstillende 
omfang, og det er naturligvis knyttet til en social praksis. En 
(literate) person, der læser og skriver vil også i måden at tale 
på være præget af skriftsproget, i modsætning til den person, 
der sjældent eller aldrig læser (nonliterate). 

Konferencen vil indeholde to keynote speakers, hvor den ene 
bliver Franciska Moser fra Schweitz, der holder foredraget: 
Language, Gender and Cognition. Det andet foredrag er 
endnu ikke på plads.

Ud over foredragene er der workshops, og der bliver rig 
lejlighed til at udveksle erfaringer og gode ideer med 
deltagere fra et dusin andre lande.

Konferencen finder sted i det historiske Wannsee Forum lige 
udenfor Berlin i smukke omgivelser med grønne områder ud 
til en sø. Man kan bo på konferencestedet eller inde i byen.

For yderligere oplysninger kan du kontakte Mette eller 
Astrid fra PLFs bestyrelse.

Astrid Scherrebeck
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Hovedreglen er, at materiale der produceres som en del 
af jobbet (fx undervisningsmateriale til den almindelige 
undervisning eller et sæt eksamensopgaver), har skolen 
rettighed til, mens skolen ikke har rettighed til materiale 
der ikke indgår i den almindelige varetagelse af jobbet 
(en artikelsamling, bog el. lign). 

Ved brug af materiale skal man sondre ml. materiale 
som man selv har ophavsret til (det kan man bare 
buge som man vil) eller materiale andre har 
ophavsret til. Materiale som man selv har lavet, 
kan man blot bruge løs af.

Tine Bak, kontorchef i Ministeriet for Børn og Under-
visnings Kontor for Kvalitetsudvikling, Prøver og 
Eksamen, og Morten Aronsson Olsen fra samme kontor 
holdt oplæg om udvikling af prøveformer og eksamen. 

Tine Bak orienterede om ministeriets pejlemærker for 
udviklingsarbejdet, bl.a. sammenhæng mellem under-
visning, arbejdsformer og eksamen; prøveformer der 
tilgodeser engagement og fastholdelse; tidssvarende og 
virkelighedsnære prøver, øget anvendelse af IT i prøve-
formerne og øget sammenhæng i prøvesystemet ml. 
grundskolen og ungdomsuddannelser, (fx progression i 
de krav der stilles til gruppeprøver). Tine Bak pointerede 
at undervisning handler om læring, herunder tilegnelse 
af uddannelsens formål. Eksamens formål er at teste 
tilegnelsen af de faglige mål. De to ting er meget forskel-
lige, og elevernes retssikkerhed samt censorers 
muligheder for klare bedømmelseskriterier spiller en 
stor rolle i tilrettelæggelsen af eksamen. 

Tine Bak lovede, at reglerne for eksamen i psykologi c 
ændres næste gang der åbnes for ændringer i 
bekendtgørelsen. Pt. er der kun 20 min. eksamination.

På mødet den 29. oktober 2013 
blev følgende emner drøftet: 

De faglige foreningers kommunikation oplæg v. Anne 
Boie Johannesson. Ny EMU og redaktørernes arbejde v. 
Jacob Steenløkke Bendtsen. Lærernes brug af skolekom. 
Præsentation af nyt tidsskrift og hjemmeside – Gymna-
sieforskning. Reform af erhvervsuddannelserne. Status 
på dialogen med GR om efteruddannelse. Deltagelse i 
efteruddannelseskurser. Tid til forberedelse.

Der har i det forløbne år været to møder i udvalget.  

Den 30. april 2013 var der bl.a. evaluering og 
opfølgning på seminar for de faglige foreningers 
bestyrelser den 21. marts 2013. 

OK13 og de faglige foreninger nævner ikke de faglige 
foreninger og det er et problem, at arbejdet i de faglige 
foreninger ikke er en del af arbejdstiden. Endvidere 
bruger bestyrelsesmedlemmer ferie-fridage og 
afspadsering til at kunne deltage i fagligt arbejde, bl.a. 
udvikling og afholdelse af kurser, deltagelse i faglige 
arrangementer som fx Pædagogisk samarbejdsudvalg 
og Fagligt forum. Det gør det ikke nemmere at 
rekruttere medlemmer til det vigtige arbejde de faglige 
foreninger udfører. Det blev pointeret, at man kan 
forsøge individuelt at få indført timer til fagligt arbejde 
i sin årsnorm. PS vedtog at skrive et brev til Gymnasie-
skolernes Rektorforenings Jens Boe Nielsen, om at 
holde sit løfte om at støtte de faglige foreningers 
arbejde med at udvikle efteruddannelse, når der er 
lavet efteruddannelseskurser på grundlag af 
samarbejdet i de faglige fora.

Henrik Faursby Ahlers og Morten Rosenmeier fra UBVA 
fortalte om reglerne for videndeling ift. copyright m.m. 
Henrik Faursby Ahlers indledte med at fortælle om 
UBVA (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt 
Arbejde) og om udvalgets arbejde. Hjemmesiderne 
UBVA.dk og deic.dk/jura har bl.a. viden om ophavsret. 

Torsten Bjørn Larsen, UBVA’s rådgivningskontor, 
erstattede Morten Rosenmeier. TBL gennemgik de 
ophavsretlige regler for materiale der udvikles af lærere. 

PÆDAGOGISK 
SAMARBEJDSUDVALG:
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Facebook kører nu fint – og vi har godt 200 medlem-
mer tilmeldt. Men det ville jo være dejligt, hvis alle PLF’s 
medlemmer var tilmeldte og kunne deltage i den hurtige 
og effektive deling af viden, som finder sted her. 

Bananen får ikke tilført så meget materiale som før i 
tiden – men måske er den lidt tungere adgang og deling 
overhalet af Facebooks lette adgang. 

Jonatan Kolding Karnøe har haft travlt med at lancere 
den nye EMU side som gik i luften 9. oktober 2013. Han 
efterlyser forløb til deling på siden. Jeg håber medlem-
merne vil støtte op om hans gode initiativer! 

FAGLIGT FORUM:

ADMINISTRATION:

Der har været afholdt møde den 11. oktober 2013 i
 Aarhus. På mødet blev følgende punkter diskuteret: 
Nyt fra UVM med særligt henblik på psykologi i forhold 
til forsøg og udvikling (UVM).  Fagdidaktisk kursus og 
konference i psykologi (januar 2014 sandsynligvis 
- psykologi på tværs). 
 Psykologi i forhold til innovation.  Nyt fra universitetet 
- hvad sker der omkring faget på Aarhus Universitet, og 
hvad sker der omkring sidefagsuddannelsen. 
Forskningsnyt fra Psykologi. 
Nyt fra rektorerne - og OK 13. Aktiviteter i PLF samt 
diskussion af hvordan lærerplaner og eksamen m.m. 
fungerer. Endelig var der en afsluttende diskussion af 
psykologi i det offentlige rum.

Igen i år har PLF været tilknyttet LMFK-sekretariatet, 
som står for vores kursusregnskaber, den daglige drift 
og kontingentbetaling. Mette Eggertsen tager sig 
fortsat af medlemmernes ind- og udmeldelser. 
Opgaven som kasserer er så belastende, at vi er 
nødt til at have professionel hjælp.

FACEBOOK, 
EMU OG BANANEN:

REGNSKAB:
Der har i år været et beskedent overskud, som vi 
forventer at anvende på udviklingsprojekter i PLF.
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Årsregnskab 2012/13 opgjort perioden 01.08.12 til 31.07.13

Af kasserer Mette Eggertsen

PLFs 
økonomi:
Kassererens bemærkninger 
til regnskabet 2012-13
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Årets Resultat: 33.275,55kr

Foreningens regnskabs resultat viser i år et driftsoverskud på 33.275,55kr. Vi har klaret 
omlægningen til elektronisk udgivelse af Psykologiinformation til fulde, og her sparet 
mange penge herved. Vi overvejer så småt, om det er ved at være tid til, at vi skal 
have vores egen hjemmeside. Facebookgruppen er blevet et stort aktiv, som endda er 
gratis. 

Regnskabet revideret af Jonna Roth fra Kappelskov Revision.

Årsregnskab 2012/13 opgjort perioden 01.08.12 til 31.07.13

Igen i år budgetterer vi med øgede udgifter til mødeaktivitet i bestyrelsen for at øge 
samarbejdet bl.a. omkring udarbejdelse af medlemsbladet, at øge vores internationale 
samarbejde gennem EFPTA samt foreningens kurser.
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Af: Anders Riber

PsykologiInformation samler op på 
nogle af de sidste måneders tips på den 
efterhånden godt udbredte (og aktive!) 
Facebookgruppe.  Vi har inddelt de sid-
ste måneders guldkorn i 3 kategorier: 
Grafisk materiale (video, billeder), Tek-
ster, Spørgsmål der er fundet svar på.

Perioden 1/11 2013 - 14/01 2014

Emneområder Type Beskrivelse Link

Diskrimination
Passiv accept
Socialpsykologi

Video, 4 min., engelsk Eksperiment, hvor en per-
son offentligt diskriminerer 
en anden. Folk går forbi.

http://www.youtube.com/
watch?v=6XPjQrQs3JY&nor
edirect=1

Kognition
Børn
Leg

Billeder Børn der totalt fejler i 
disciplinen ”Gemmeleg”. 
Underholdende.

http://www.sadanduseless.
com/2014/01/hide-and-
seek/

Penge
Antisocial adfærd
Adfærdsændring i roller

Video, 8 min., undertekstet Forsøg der viser en negativ 
effekt af at have penge – 
også selvom det bare er i 
et Matadorspil.

http://www.amara.org/
da/videos/NVS1g2s2Vy5z/
info/money-on-the-mind/

Kognition
Småbørn

Video, 19 min.,
Undertekstet

Forelæsning med masser 
af forsøg, der viser børn og 
spædbørns forståelse, tæn-
kning og problemløsning.

http://www.ted.com/talks/
alison_gopnik_what_do_
babies_think.html
Suppleres af:
http://infolink2003.elbo.
dk/PsyNyt/Dokumenter/
doc/12871.pdf

Lykke Video, 22 min.,
undertekstet

Forelæsning med masser 
af forsøg, der viser hvordan 
vi fejler i vores tro på, hvad 
der gør os lykkelige.

http://www.ted.com/playl-
ists/4/what_makes_us_
happy.html

Psykopati
Empati (mangel på)
Mordere

Videoklip, 2 stk, eng., sup-
pleret af tekst

2 eksempler på nogle af 
filmscenrens mest realis-
tiske psykopater.

www.kortlink.dk/dk5g

Daniel Stern Video, 60 min, eng. Forelæsning. https://www.youtube.
com/watch?v=N_
j4q45GHDY#t=438

Grafisk materiale

Indspark fra 
facebook-
gruppen
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Depression Video, 5 min. Illustration af, hvordan det 
er at være deprimeret. Sød 
og vedrørende.

http://www.upworthy.
com/what-is-depression-
let-this-animation-with-
a-dog-shed-light-on-
it?c=ufb1

Mindset
Selvværd
Selvtillid
Pædagogik

Video, 4 min., undertekstet Carol Dweck om noget af 
hendes forskning.

http://www.amara.org/da/
videos/BJi1LPtQAyHq/info/
carol-dweck-the-effect-of-
praise-on-mindsets/
suppleres her:
http://www.ted.com/talks/
lang/da/angela_lee_duck-
worth_the_key_to_suc-
cess_grit.html
og i anvendelse i DK:
http://www.dr.dk/Nyh-
eder/Viden/Naturviden-
skab/2013/12/02131537.
htm

Postmoderne liv
Ungdom

Dokumentar, 60 min, dansk Om Martin og Julie på 20, 
som filmer udklip af deres 
liv.

http://filmcentralen.dk//
gymnasiet/film/vesterbro

Småbørn
Læring
Udvikling
Pædagogik

Selvhjælpsfilm, 19 min., 
dansk

Et væld af observationer af 
børn der er ved at lære no-
get fin- eller grovmotorisk.

http://www.youtube.com/
watch?v=nC8qB9JrYJE&app
=desktop&noredirect=1

Depression, angst
Samfund

Debat, 18 min., dansk Lone Frank i aftenshowet: 
Svagheden har sejret.

http://www.dr.dk/
Nyheder/Ind-
land/2013/04/15/101715.
htm

Stress
Unge

Video, cases, hhv. 11 og 13 
min., dansk

Børn og stress - cases. http://www.stressforenin-
gen.dk/om-stress/born-a-
unge/video
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Tekster

Spørgsmål 
der er givet svar på:

Motion mod stress er katastrofalt: 
http://www.b.dk/kronikker/motion-mod-stress-er-katastrofalt

Drengen uden blå mærker:
http://www.b.dk/nationalt/drengen-uden-blaa-maerker

Psykiatri på afveje:
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2174657/psykiatri-paa-afveje/

 
Lillesøster blev født som dreng:

http://www.information.dk/483847

Superhjerner husker også forkert:
http://videnskab.dk/krop-sundhed/superhjerner-husker-ogsa-forkert?utm_

source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=808146311c-2013122912_29_2013&utm_
medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-808146311c-239711569

Fri os fra normaliseringer:
http://www.information.dk/479528

Min generation har angst:
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2141147/gymnasieelev-min-generation-har-angst/

Kravene til evig forandring fører til stress:
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/534490:Danmark--Kravene-om-evig-forandring-foerer-til-stress

Er der nogen hjemme:
http://www.information.dk/478713

(For at se svarene, brug da facebook-gruppens 
søgefunktion) 

· Gode cases til mobning?
· Erfaringer med psykologi og 
  forskellige studieretninger?
· Inspiration til vinkling af SRP 
  omhandlende skoleskyderier?
· Brug af ”Sorg og glæde” i et tema?
· Jeg har mistet linket til dropboxen / 
  Jeg har hørt noget om en dropbox?
· Inspiration til SSO i senmoderne samfund,
  opdragelse og generation Y?
· Kan jeg få feedback på nogle 
  SRP-formuleringer?
· Ideer til tema om positiv psykologi?
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Undervisningsforløb 
på EMU’en
Hooligans:
http://emu3.emu.dk/modul/psykologi-hooligans#.
UpxfXsQmNjc.facebook

Lykke:
http://emu3.emu.dk/modul/
undervisningsforl%C3%B8b-lykke

Ondskab:
http://emu3.emu.dk/sites/default/files/
Undervisningsforl%C3%B8b%20-%20Ondskab.pdf

Køn & Psykologi
Omsorgssvigt og resiliens
Mennesker i konflikt
http://www.emu.dk/sites/default/files/De%20Psy-
kologiske%20Lister%20-%20EMU.pdf 
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Hvad gør fiktion ved læseren? 
En nyere psykologisk forklaring
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Af Jette Hannibal

Historiefortællinger har altid været en del af den 
menneskelige kultur - både de fiktive og de historiske, og 
gennem historier har mennesket skabt sammenhæng og 
sammenhold. Jerome Bruner (1986) var en af de første 
psykologer der foreslog, at ‘fortællinger’ - kaldet 
narrativer - er en særlig måde at tænke på. For Bruner 
var narrativer fokuseret på mennesker som handlende 
væsener. Det indebærer historier, der beskriver både 
menneskers intentioner og deres samvær med 
hinanden.  Psykologen Richard Gerrig (1993) mener, at 
der trækkes på de samme kognitive og følelsesmæssige 
processer, når man handler i den virkelige verden, og 
når man læser litteratur. Gerrig foreslog begrebet 
‘det narrative engagement’, som refererer til, hvordan 
historier kan trække en læser ind i deres univers og 
holde dem fanget der. Han brugte metaforen ‘rejse’ for 
at beskrive, hvordan en god roman kunne ‘transportere’ 
læseren i tid og rum. Og når læseren først er fanget 
ind, er hans tanker og følelser relateret til det fiktive 
univers. At blive ‘transporteret’ ind i en narrativ verden 
resulterer i oplevelser af både kognitiv, billedmæssig og 
følelsesmæssig art. Læseren lever med i historien og får 
et forhold til hovedpersoner og deres oplevelser, og det 
kan medføre ændringer af den enkeltes selvopfattelse.  
Ifølge forskere indenfor området fiktion og psykologi 
kan menneskers evne til at leve sig ind i fiktion og 
historier, som om de var til stede i historien måske 
bidrage til en større forståelse af nydelsen af ikke bare 
fiktion men også diverse medier.  Folks tanker og 
oplevelser er mere end blot underholdning ifølge 
Mar m.fl. (2005), for de oplevelser, læseren får under 
læsningen, har ofte konsekvenser i det virkelige liv. 
Forskerne forklarer det blandt andet på baggrund af, 
at nogle læsere har fortalt, at deres yndlingsbog 
ændrede deres liv. 
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Ifølge den canadiske socialpsykolog Oatley (1999) 
behandler fiktion vigtige psykologiske emner, men da 
fiktion ikke er empirisk, er det blevet udelukket fra 
psykologi på grund af de mangelfulde empiriske 
metoder. Men fiktion har aldrig givet sig ud for at være 
empirisk, siger Oatley. I stedet skal man se fiktion som en 
form for ‘simulering’, som kører i læserens sind f
uldstændig som en computer kører en simulering. Og 
i fiktionens simuleringer af forskellige ‘sandheder’ får 
læseren mulighed for at opleve følelser - deres egne fø-
lelser - og gennem disse forstå nogle af de mere ukendte 
aspekter af følelserne, når de gennem fiktionen afspilles 
i forskellige sammenhænge.  Det at fokusere på, hvordan 
læseren oplever og behandler fiktion er blevet et nyere 
forskningsfelt, hvor man udover emotions- og 
kognitionspsykologi blandt andet også inddrager 
neuropsykologi og evolutionsteori. Inden for dette nye 
forskningsfelt anvendes videnskabelige metoder såsom 
eksperimenter og scannere, der ikke traditionelt indgår i 
humanistiske studier omkring fiktion.
  
Bliver man mere empatisk af at læse litteratur? 
Det har været afgørende for udviklingen af mennesket 
og de menneskelige samfund at kunne tage en andens 
perspektiv, og evnen til empati er altså helt central for 
socialt samvær. Empati kan aktiveres ubevidst og 
bevidst. Det har vist sig, at det er nemmere at forestille 
sig, hvordan en anden person har det, hvis man tager 
udgangspunkt i, hvordan man selv ville have det i samme 
situation, dvs. udgangspunktet for at forstå andres 
følelser er egocentrisk.  Imidlertid er det netop det 
egocentriske udgangspunkt eller selv-perspektivet, som 
gør os i stand til at sætte os ind i, hvordan andre må have 
det i bestemte situationer. Det kræver både empatiske 
evner og anstrengelser at kunne forestille sig en andens 
synsvinkel, og der er selvfølgelig mulighed for at egocen-
trisk bias (forvrængning), men det ændrer ikke på, at vi 
ubevidst bruger vores egne kropslige og følelsesmæssige 
processer som en målestok for forståelse af andre. 

Når man ser film eller læser litteratur har man 
oplevelser med de fiktive figurer, som vækker de samme 
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psykologiske mekanismer som hvis man oplevede dem 
i virkeligheden. Men kan læsning af litteratur gøre os 
mere empatiske? Det påstår de canadiske forskere Mar, 
Oatley, Hirsh, dela Paz og Peterson (2006). Forskerne 
gav 94 forsøgspersoner en navneliste med en masse 
navne og bad dem identificere hhv. forfattere af fiktion 
(fx Toni Morrison og P.D. James) og sagprosa (fx Naomi 
Wolf og Matt Ridley). Tidligere undersøgelser har vist, at 
der er god sammenhæng mellem, hvor meget folk læser 
og resultatet af denne test. 

Efter den første del af undersøgelsen gennemgik for-
søgspersonerne nu en psykologisk test omkring social 
opmærksomhed og empati. De skulle bl.a. forsøge at 
genkende en persons følelser fra et billede, der kun 
viste personens øjne, og en anden test bad dem om at 
sætte sig i en anden persons sted, dvs. denne test målte 
empati.  

Resultatet viste, at personer som genkendte mange 
forfattere af fiktion scorede højt på testen omkring 
social opmærksomhed og empati. Der var en lavere 
score i de to test hos læsere af sagprosa.  Ifølge 
forskerne kunne den positive korrelation mellem 
genkendelse af navne på forfattere af fiktion og høj 
score på empati og social opmærksomhed måske 
skyldes to faktorer. For det første bliver læseren af 
fiktion udsat for konkret viden om, hvordan folk opfører 
sig i det sociale rum. For det andet giver denne 
oplevelse læseren mulighed for at øve sig i at gætte 
folks intentioner og få indblik i forskellige typer af 
relationer. Læsere af sagprosa får ifølge forskerne ikke 
mulighed for at simulere sådanne erfaringer, fordi de 
gennem sagprosa snarere fjerner sig fra den sociale 
verden. Det kunne være en mulig forklaring på deres 
lavere score på empati iflg. forskerne. 

Undersøgelsen brugte korrelationsanalyse, og det er 
ikke muligt på baggrund af korrelationer at sige noget 
om årsag-effekt. Man kan altså ikke på baggrund af 
denne undersøgelse hævde, at man bliver mere 
empatisk af at læse litteratur. Undersøgelsen her viser 

helt klart en sammenhæng, men der kunne måske også 
være en anden forklaring. Måske er det simpelthen 
sådan, at empatiske mennesker foretrækker at læse 
romaner? Det kunne være interessant at undersøge, 
men det giver denne undersøgelse ikke noget svar på.

Fiktion og theory of mind
En ny undersøgelse fra Catano og Comer (2013) i 
oktober-nummeret af det videnskabelige tidsskrift 
Science viser, at det måske kan være nyttigt at læse 
fiktion af kvalitet.  Ifølge Catano og Comer ser det nemlig 
ud til, at god fiktion kan være med til at fremme sociale 
og følelsesmæssige færdigheder, som er helt nødvendige 
for at kunne navigere i komplekse sociale relationer. Det 
gælder bl.a. at kunne sætte sig i andres sted og udvise 
den nødvendige empati, som er så vigtig for at 
opretholde sociale relationer og samfund. Ifølge 
forskerne kan en af grundene til at læsere af god fiktion 
være, at den gode litteratur i højere grad hjælper 
læseren til at udforske nye sociale territorier end fx 
kioskbaskere som Danielle Steele, hvor alt er givet på 
forhånd. Forskerne mener, at litterær fiktion af kvalitet 
åbner for fantasien, fordi læseren både opfordres til at 
forestille sig muligheder for de forskellige karakterer og 
samtidig være åben overfor følelsesmæssige nuancer og 
kompleksitet hos personerne. 

Kidd og Castano fra psykologisk institut på The New 
School for Social research i New York udførte fem eks-
perimenter for at måle effekten af at læse forskellige 
former for litteratur på deltagernes ‘Theory of mind’ 
(ToM), der defineres som evnen til at kunne aflæse 
andres mentale tilstand og hensigter. ToM forbindes bl.a. 
med empati men også med social kognition. 

Kidd og Castano fik først nogle eksperter til at udvælge 
tre genrer indenfor litteratur: litterær fiktion (fx Don 
deLillo), populær fiktion (fx ‘Gone Girl’ af Gillian Flynn) 
og sagprosa (fx en artikel fra Smitsonian Magazine: How 
the potato changed the world). Den litterære fiktion var 
repræsenteret af uddrag af bøger der i 2012 var 
nomineret eller havde modtaget en højt estimeret 
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amerikansk pris, The O. Henry Award, der gives til 
de bedste noveller fra mange tusinde litterære 
magasiner. Populærfiktionen kom fra bestsellere 
hos Amazon eller fra antologier med populærfiktion. 
Sagprosaen blev udvalgt fra Smithsonian, et 
populærvidenskabeligt tidsskrift. 

Kidd og Catano udførte i alt fem on-line eksperimenter 
med mange hundrede frivillige. Forsøgspersonerne blev 
rekrutteret fra Amazon.com, som har en service kaldet 
mechanical turk https://www.mturk.com/mturk/, hvor 
folk kan melde sig til diverse småjobs og få penge for at 
udføre dem.  Forsøgspersonerne var mellem 18 og 75 
år, og de fik en betaling på 2 eller 3 dollars for at læse en 
tekst indenfor en af de tre genrer. En kontrolgruppe 
læste ingenting. Når en forsøgsperson havde læst 
teksten igennem, blev de testet med diverse anerkendte 
tests for at måle deres ‘theory of mind’, også kaldet 
evnen til mentalisering.  En af de anvendte tests var 
‘Reading the Mind in the Eyes test’, som beder testper-
sonerne om at se på nogle sort-hvide fotografier og give 
et bud på de følelser, som udtrykkes gennem øjnene. 
Forskerne brugte også ‘Yoni-testen’, som tester både 
kognitive og følelsesmæssige faktorer. Ifølge forskerne er 
det vigtigt at have et antal forskellige mål for ToM 
(mentaliseringsevne) for at sikre, at de målte effekter 
ikke kun var karakteristisk for en bestemt faktor. På den 
måde kan man sammenholde resultaterne fra de 
forskellige tests og dermed opnå mere sikre resultater. 

Resultaterne fra de fem eksperimenter viste, at ToM ikke 
fremmes af hvilken som helst litteratur.  Det var snarere 
kvaliteten af litteraturen, der betød noget. Indholdet 
i kvalitetslitteraturen var meget forskellige både med 
hensyn til indhold og temaer, men fælles for dem var at 
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læsning af disse tekster var forbundet med en høj score 
på ToM.  For eksempel viste det første eksperiment at 
sammenlignet med sagprosa gav læsning af 
kvalitetsfiktion højere score på en ToM-opgave, der 
måler empati. Og de følgende eksperimenter hvor der 
bl.a. blev sammenlignet med populærfiktion eller en 
kontrolsituation, hvor forsøgspersonen ikke læste noget, 
viste klart, at man kun så en højere score på ToM i 
forbindelse med læsning af kvalitetslitteratur. 

Kidd og Catano mener, at resultaterne omkring ToM i 
deres undersøgelse måske skal ses på baggrund af den 
måde, som kvalitetslitteratur involverer læseren. I 
modsætning til populærlitteraturen kræver kvalitetslit-
teratur læserens intellektuelle engagement og 
kreativitet. Forfatternes brug af stilistiske virkemidler 
indfører læseren i en fremmed verden beboet af 
komplicerede individer, hvis indre liv ikke blotlæg-
ges men kræver udforskning - fuldstændig som i det 
virkelige liv. Forskerne mener, at deres undersøgelse kan 
bidrage til en bedre forståelse af samspillet mellem 
læserens kognitive og følelsesmæssige processer i 
forhold til kvalitetslitteratur som et kulturelt produkt.

Resultaterne er baseret på korrelationsanalyse, så man 
kan ikke sige, at man bliver mere empatisk på grund af 
læsning af kvalitetslitteratur, men resultaterne i denne 
undersøgelse viste, at der var en sammenhæng. Evnen 
til at identificere sig med og forstå andres subjektive 
tilstand er et af de mest fantastiske resultater af 
evolutionen ifølge Kidd og Catano (2013). Det er denne 
evne til at genkende andres intentioner og følelser, som 
gør mennesket til noget helt unik, og ifølge forskerne 
kan læsning af god fiktion tilsyneladende træne 
læseren i empati og dermed være med til at 
udvikle sociale færdigheder. 

Udvalgte referencer

Oatley, K (1999). Why Fiction may be twice as 
true as fact: Fiction as cognitive and emotional 
simulation. Review of General Psychology, vol. 
3, no.2, 101-117

David Comer Kidd og Emanuele Castano. Rea-
ding literary fiction improves Theory of Mind. 
Science, October 2013

http://www.sciencemag.org/content/ear-
ly/2013/10/02/science.1239918

http://www.sciencedaily.com/relea-
ses/2013/10/131003142621.htm
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Forsøg: 
Når voksne 
svigter børn

Af BIRGITTE ENGELIN BÆK
(Med tilladelse fra www.denkorteavis.dk)
19. NOV 2012

12. november udkom en debatbog, der giver mig håb for 
Danmarks fremtid. Intet mindre. I bogen ”Fordi du skal” 
beskriver skoleinspektør Lise Egholm, som i 2011 blev 
kåret som Årets Leder, hvordan kys, krav og 
kommunikation kan få vores børn til at vokse. I 
modsætning til den udbredte skandinaviske venlighed 
og hensynsbetændelse, som hun kalder det, der ender 
med at slå os ihjel.
 
Når den såkaldte WHY generation ifølge fremtids-
forskere kommer til at stille spørgsmålstegn ved snart 
sagt alt, har hun svar på tiltale: ”Fordi du skal”. Her er 
svaret ikke noget med, at alle andre skal motivere dig, 
underholde dig og tage ansvaret fra dig.
 

Et opsigts-
vækkende 
forsøg viser, 
hvad der sker, 
når voksne 
svigter børn
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Børn og unge agerer efter 
forventninger til voksne
Selvdisciplin og selvmotivation er uden tvivl nøgleingre-
dienser til at klare sig godt her i livet, så hvordan støtter 
vi som samfund bedst en sådan udvikling hos vores børn 
og unge? På University of Rochester har kognitions-
psykologerne Celeste Kidd og Richard Aslin netop 
undersøgt børns selvkontrol ud fra deres 
forventninger til voksne.
 
Der er tale om en ny variant af det klassiske skumfidus-
eksperiment, som hidtil udelukkende har fokuseret på 
vigtigheden af børns selvkontrol for deres succes senere 
i livet (spis én skumfidus nu, eller vent og få to).
 

Pålidelige eller 
upålidelige voksne
I den nye variant af eksperimentet blev forsøgs-
personerne, børn i 4-års alderen, opdelt i to grupper: 
I den ene gruppe oplevede børnene en pålidelig voksen, 
som hentede farvekridt til dem som lovet. I den anden 
gruppe blev børnene præsenteret for en upålidelig 
voksen, som ikke kom med de lovede farvekridt. I hver 
gruppe blev det derefter målt, hvor mange minutter 
barnet kunne vente med at spise én skumfidus ved 
udsigten til at få to skumfiduser.
 
Kidd´s og Aslins eksperiment viser, at børn kan vente fire 
gange så langt tid med at få opfyldt deres behov, hvis 
de har en klar forventning om, at de kan stole på det, 
den voksne siger. Børnene i gruppen med den pålidelige 
voksne kunne vente 12 minutter, hvorimod gruppen med 
den upålidelige voksne kun kunne vente 3 minutter.
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Tør vi være pålidelige og 
troværdige voksne?
Spørgsmålet er, om vi kan overføre resultaterne af det 
nye skumfidusforsøg på vores børn og unge i 
uddannelsessystemet? Hvis vores elever og studerende 
agerer efter deres forventninger til systemet, fremmer 
vi så bedst deres selvdisciplin og selvmotivation ved at 
sænke kravene til dem og lade som om, at det at tage 
en uddannelse er en nem opgave, som størstedelen af 
en ungdomsårgang forholdsvis problemfrit er i stand til?
 
Eller fremmer vi derimod unges motivation ved at være 
ærlige og turde stille reelle, faglige krav, som vi forven-
ter, de i høj grad selv bidrager til at håndtere?
 

Forældre- og lederskab
Men måske børns glæde ved og motivation for at klare 
sig godt her i livet starter langt tid før vi møder dem 
på deres vej igennem uddannelsessystemet? Et 4-årigt 
barn har allerede mange erfaringer med sig om, 
hvorvidt voksne er til at stole på eller ej. Om de mener 
dét, de siger. Om de tør stille alderssvarende krav.
 
Men at kærlige og ærlige krav virker er der masser af 
eksempler på. For tiden kan vi for eksempel alle følge 
med i dokumentaren Generation XL, hvor vi kan se, 
hvordan unge udvikler sig positivt ved at voksne tør 
være voksne og stille krav. Tør vi også stille 
alders-svarende krav i det danske uddannelsessystem, 
eller fremmer vi det bedste i vores børn og unge 
ved at curle videre og håbe på, at de en dag selv 
slipper vores hånd?
 
På et eller andet tidspunkt vil vores unge jo møde 
virkelighedens krav på arbejdsmarkedet, krav der vil 
blive overordentligt svære for dem at håndtere, hvis de 
er blevet holdt i hånden hele deres liv.
 
Se videoen med det nye skumfidusforsøg her 
(4 minutter):
http://www.rochester.edu/news/show.php?id=4622
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januar 2014
– den længere omtale bringes kun første gang. 
Nedenstående bøger kan fås som anmeldereksemplar. 
Så er du interesseret i at anmelde en bog så kontakt 
Elsebeth Nielsen pr. mail: en@mail-mg.dk med navn, 
adresse bog titel og forlag.
Tidsfristen er to til tre numre af Psykologiinformation 
dvs. max et år. Anmeldereksemplarer må naturligvis 
beholdes. Alle anmeldelser skal indledes med forfatter, 
titel, forlag., antal sider og pris.  
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Jagten på de 
nonspecifikke faktorer i 
psykoterapi med børn

Sider 272 / 325 kr. 

Susan Hart, Marianne Bentzen

Neuropædagogik ,Hjerne, 
liv og læring

Sider 600 / 595 kr.

Peter Thybo 

Acceptance and 
Commitment Therapy

475 sider / 474 kr.

Steven C. Hayes, Kirk D. Strosahl og Kelly G. Wilson

Mindfulness-baseret 
kognitiv terapi mod 
depression

425 sider / 450 kr. 

Zindel V. Segal, Mark G. Williams og John D. Teasdale

Mindfulness og meditation 
i liv og arbejde

230 sider / 275 kr..

Jens-Erik Risom

Kvalitativ udforskning af 
hverdagslivet

300 sider / 325 kr.

Svend Brinkmann

Nye bøger fra 
Hans Reitzels Forlag
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Professionel kontakt i 
samtalebehandling

256 sider / 300 kr.

Thomas Iversen og Nicole K. Rosenberg (red.)

Link til Hans Reitzels katalog – oktober 2013 – marts 
2014 (Nyheder er markeret med rød label i kataloget 
og alle kan bestilles som anmeldereksemplarer)
http://i-bog.dk/bog/katalog-psykologi-vin-
ter-2013-2014-6783.html#/1
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U’et som praksis

Bodil Boss Nielsen, Ernest Holm Svendsen, Hans Fagt, 
Joachim Rothenborg (red.), Jonas Preisler, Karim Mak-
tabi, Klaus Krogsgaard, Pernille Overø, Pia Bornemann, 
Winie Ricken

· Kunst, kreativitet og sanselighed

152 sider/278,00 kr. m/moms 

Forfatterne tager udgangspunkt i Otto Scharmers Teori 
U og deres praksiserfaringer sættes ind i en pædago-
gisk kontekst. 

· Almen pædagogik

· Teori U

Essensen af innovativ 
evaluering

Camilla Kølsen de Wit, Malene Skov Dinesen

ISBN: 978-87-7706-840-9, 2013, 183 sider 

Se uddrag af “Essensen af innovativ evaluering” online 

158,40 kr. u/moms
198,00 kr. m/moms

Inspiration til ledere, konsulenter og medarbejdere 
der arbejder med evaluering i hverdagen, og som 
ønsker en teoretisk ramme for arbejdet koblet med 
konkrete metoder. 

· Evaluering

· HR

· Ledelse

· Systemteori

Mindfulness i 
organisationer

Clarissa Corneliussen, Pernille Hippe Brun

· Vejen til bæredygtighed, handlekraft og innovation

ISBN: 978-87-7706-842-3, 2013, 332 sider 

Se uddrag af “Mindfulness i organisationer” online 

318,40 kr. u/moms
398,00 kr. m/moms

Nye bøger fra 
Dansk Psykologisk Forlag
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Denne bog giver det første reelle bud på, hvordan or-
ganisationer kan bruge og implementere mindfulness. 

· HR

· Ledelse

· Organisationsudvikling

· Serie - Erhvervspsykologiserien

Effektiv efteruddannelse 
- Til deltagere der vil lære 
nyt i praksis

Anni Pedersen, Mia Søiberg, Trine Teglhus

ISBN: 978-87-7706-824-9, 2013, 179 sider 

198,40 kr. u/moms
248,00 kr. m/moms

En redskabsbog til medarbejderen, der står over for 
eller er i gang med et uddannelsesforløb. 

· HR

· Ledelse

· Organisationsudvikling

Få dig et liv

Bianca Solveig Stjerne

- Et godt liv med kronisk sygdom

ISBN: 978-87-7706-891-1, 2013, 160 sider 

Se uddrag af “Få dig et liv” online 

158,40 kr. u/moms
198,00 kr. m/moms

At leve med kroniske smerter er en krævende udfor-
dring. Denne bog byder på inspiration og forskellige 
værktøjer til at blive en god selvhjælper, så du kan 
lære at tackle dine daglige udfordringer. 

· Hjælp

· Personlig udvikling

· Sundhed

Strategisk relationel 
ledelse

Carsten Hornstrup, Thomas Johansen

· Systemisk ledelse af forandringer

ISBN: 978-87-7706-818-8, 2013 

Se uddrag af “Strategisk relationel ledelse” online 

318,40 kr. u/moms
398,00 kr. m/moms

Udvikling af organisationers strategiske forandringska-
pacitet kræver bedre ledelse med strategisk kompe-
tente bidragydere 
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· Ledelse

· Organisationsudvikling

· Relationer

· Serie - Erhvervspsykologiserien

· Systemteori

Sigt efter motivation

Michael Tolstrup, Pernille Erichsen

· Motivational Interviewing i ledelse

ISBN: 978-87-7706-841-6, 2013, 216 sider 

Se uddrag af “Sigt efter motivation” online 

214,40 kr. u/moms
268,00 kr. m/moms

Introducerer den internationalt anerkendte og videns-
baserede metode Motivational Interviewing (MI) i en 
ledelsesmæssig kontekst og viser, hvordan du med 
simple greb kan styre samtaler i en retning, der frem-
mer motivation 

· HR

· Kommunikation

· Ledelse

· Organisationsudvikling

Målbar HR 

Thomas Hedegaard Rasmussen

· En praktisk guide til datadrevet HR-ledelse

ISBN: 978-87-7706-888-1, 2013, 170 sider 

Se uddrag af “Målbar HR “ online 

198,40 kr. u/moms
248,00 kr. m/moms

Den første bog på dansk, der handler om at optimere 
HRs effekt på bundlinjen 

· HR

· Ledelse

· Organisationsudvikling

Unge med særlige behov

Helle Overballe Mogensen, Karin Overballe

ISBN: 978-87-7706-883-6, 2013, 240 sider 

Se uddrag af “Unge med særlige behov” online 

238,40 kr. u/moms
298,00 kr. m/moms

Konkrete pædagogiske værktøjer til at støtte sårbare 
unge, når de skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 
Fokus på både de særlige vanskeligheder og på de sær-
lige styrkesider, som unge med diagnoser har. 

· Specialpædagogik
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EQ-i 2.0
 
(baseret på Reuven Bar-On)

· Emotional Quotient Inventory

*TEST* Et kvantespring i professionel vurdering og 
udvikling af følelsesmæssig intelligens i erhvervslivet - 
den helt nye EQ-i 2.0 og EQ-360. 

· Testmateriale

· HR

Ledelse af det 
relationelle selv
 
Danielle Bjerre Lyndgaard

· Perspektiver på selvledelse

ISBN: 978-87-7706-763-1, 2013, 162 sider 

Se uddrag af “Ledelse af det relationelle selv “ online 

198,40 kr. u/moms
248,00 kr. m/moms

Lettilgængelig refleksionsbog til ledere, der søger nye 
og ekstraordinære værktøjer til ledelse i hverdagen 
samt til medarbejdere og konsulenter, der ønsker at 
se begrebet selvledelse fra en anden vinkel. 

· Ledelse

· Organisationsudvikling
· Selvledelse

· Serie - Erhvervspsykologiserien

· Socialkonstruktionisme
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Dynamisk assessment 
som psykologisk-
pædagogisk redskab

Grethe Damon (red.), Joseph Lebeer, Lars Røgilds 
(red.), Louise Bøttcher, Reuven Feuerstein

· En introduktion til Reuven Feuersteins teori og me-
tode

ISBN: 978-87-7706-697-9, 2013, 240 sider 

Se uddrag af “Dynamisk assessment som psykologisk-
pædagogisk redskab” online 

294,40 kr. u/moms
368,00 kr. m/moms

Ud over en generel introduktion til begrebet dynamisk 
assessment, giver bogen en specifik præsentation af 
den israelske professor Reuven Feuersteins særligt 
udviklede metode ’Learning Propensity Assessment 
Device (LPAD)’. 

· Adfærdsvanskeligheder

· Undersøgelse

Kognitiv adfærdsterapi 
ved OCD

Maria Techow

· Manual til gruppebehandling

ISBN: 978-87-7706-719-8, 2013, 116 sider 

Se uddrag af “Kognitiv adfærdsterapi ved OCD” online 

198,40 kr. u/moms
248,00 kr. m/moms

Manual for et gruppeforløb i kognitiv adfærdsterapi for 
OCD-patienter over 16 sessioner 

· Behandling

· Kognitiv teori

· Serie - Behandlingsmanualer

· Terapi

Et bedre liv med diabetes

Anne Hvarregaard Mose, Clea Bruun Johansen

· en psykologisk håndbog

ISBN: 978-87-7706-817-1, 2013 

Se uddrag af “Et bedre liv med diabetes” online 

Handler om de psykologiske udfordringer, der ofte 
knytter sig til livet med diabetes, og om hvordan man 
kan få hverdagen med diabetes til at fungere så godt 
og tilfredsstillende, som muligt. 

· Hjælp til selvhjælp,

· Personlig udvikling,

· Sundhed
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En visuel guide til 
KOMMUNIKATION PÅ 
ALLE LEDERTRIN

Vibeke Hartkorn 

Få andre til at følge dig 

ISBN: 978-87-7706-944-4, 2013, 270 sider 

Se uddrag af “En visuel guide til KOMMUNIKATION PÅ 
ALLE LEDERTRIN” online 

318,40 kr. u/moms 
398,00 kr. m/moms 

Bliv en stærkere og mere inspirerende leder, og få helt 
konkrete og jordnære metoder til at få andre til at 
følge dig, når du skal skabe resultater. 

· Kommunikation

· Ledelse

· Organisationsudvikling

Anmeldercitat 
“Ingen ledere vil benægte, at kommunikation er en 
vigtig opgave, som kræver stærke og mangfoldige 
kompetencer som leder, og der er hjælp at hente i 
denne usædvanlige og meget relevante opslagsbog.
[...] En ros til Dansk Psykologisk Forlags mod til at lave 
en grafisk lækker guidebog, som enhver kommunikati-
ons- ansvarlig kan flashe på sit skrivebord.”
- Niels Henriksen, Lederne, December ‘13.

Se forfatter Vibeke Hartkorn præsentere bogen på 
YouTube.
http://www.youtube.com/watch?v=j6EL8o6iMBo
  
Hvordan kan du som leder hurtigt og præcist skabe 
mening, motivation og retning for din organisation, i 
en stadig mere kompleks verden, hvor ledere er under 
konstant pres for at skabe store resultater på kort tid?

Hvordan kommunikerer du med ledelsen, medarbej-
dere og kolleger på en måde, som skaber samarbejde 
og styrke og ikke magtkampe og misforståelser?

I Kommunikation på alle ledertrin kommer du på en 
personlig rejse mod at blive en stærkere og mere 
inspirerende leder, og du får helt konkrete og jordnære 
metoder til at få andre til at følge dig, når du skal skabe 
resultater. Med Leadership Pipeline – et af verdens hur-
tigst voksende lederudviklingsværktøjer – som ramme 
er bogen en visuel guide til god lederkommunikation 
på alle trin: som leder af medarbejdere, leder af ledere, 
leder af funktion og som CEO og bestyrelsesformand.

Kommunikationseksperten Vibeke Hartkorn har opsøgt 
nogle af Danmarks mest inspirerende og nytænkende 
ledere i private og offentlige organisationer og er dyk-
ket ned i viden om hjerneforskning og nye teorier om, 
hvordan vi styrker relationer i vores arbejdsliv. Resul-
tatet er et væld af overraskende idéer, som rusker op 
i fordomme og selvfølgeligheder, river i vanerne og 
sætter tankerne i bevægelse.

Mød blandt andre ledere fra Mærsk, Novo Nordisk, 
Grundfos, IBM, TDC, DI og en række danske kommuner.

Kunsten at kommunikere

Thich Nhat Hanh 

Mindfulness i praksis 

ISBN: 978-87-7706-956-7, 2013, 130 sider 

Se uddrag af “Kunsten at kommunikere” online 

182,40 kr. u/moms 
228,00 kr. m/moms 

I denne praktiske guide kortlægger den buddhistiske 
munk og læremester Thich Nhat Hanh, hvordan man 
lytter med mindfulness og lærer at give udtryk for sit 
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mest autentiske selv. 

· Mindfulness

· Kommunikation

Kommunikation er omdrejningspunktet for vores kon-
takt med hinanden som mennesker - i parforholdet, 
familien, på arbejdet og i hverdagslivet. Oprigtig og 
god kommunikation er lige så vigtig for vores velbe-
findende og vores lykke som den mad, vi indtager. 
Den kan enten være sund og nærende eller giftig og 
destruktiv.

I denne praktiske guide kortlægger den buddhistiske 
munk og læremester Thich Nhat Hanh, hvordan man 
lytter med mindfulness og lærer at give udtryk for sit 
mest autentiske selv.

Med eksempler fra sit arbejde med par, familier og 
international politisk konfliktløsning giver Hanh i 
bogen gode råd til, hvordan man kan komme ud over 
frustrationer og misforståelser. Og hvordan man kan 
lytte og tale på en mindful måde, der kan forandre 
vores kommunikation og måden, vi møder mennesker 
og verden på.

Adfærdsproblemer i 
skolen

Bo Hejlskov Elvén 

ISBN: 978-87-7706-970-3, 2013, 160 sider 

Se uddrag af “Adfærdsproblemer i skolen” online 

198,40 kr. u/moms 
248,00 kr. m/moms 

Praktisk guide til, hvordan lærere og pædagoger kan 
håndtere konflikter og adfærdsproblemer i skolen. 

· Adfærdsvanskeligheder

· Læring og undervisning

Anmeldercitat 
“Vi laver som lærere fejl, sådan er det. Jeg ville øn-
ske, at jeg havde mødt denne bog noget før. Jeg har 
kunne genfinde mig selv i mange af bogens cases. Bo 
Hejlskov Elvén formår at se på skoleverden på en ny/
anden/bedre måde. Han giver os et wake-up-call og 
forklarer hvor vi går fejl i byen og hvorfor. Da jeg først 
var begyndt at læse bogen kunne jeg ikke holde op og 
enkelte passager måtte jeg simpelthen læse højt, så 
slående var de. Jeg har lært meget af bogen og er sik-
ker på, at det vil du nødvendigvis også gøre. Så se nu 
at få anskaffet bogen!”
- Kai Pedersen, AKTbladet

Hverdagen på mange skoler er præget af uro og kon-
flikter, og lærere og pædagoger bruger meget tid på 
at skabe ro i klassen, så eleverne kan lære det, de skal. 
Nogle gange går det godt, men andre gange mangler 
der praktiske pædagogiske redskaber til at ændre 
problemadfærd og løse hverdagens konflikter i skolen. 
Redskaberne kommer her!

Denne bog er en praktisk guide til, hvordan lærere 
og pædagoger kan håndtere konflikter og adfærds-
problemer i skolen. Ud fra 11 grundprincipper giver 
bogen viden om, hvad konflikter er, hvorfor de opstår, 
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og hvordan man som lærer eller pædagog løser dem 
i hverdagen – trin for trin. Bogen opfordrer lærere og 
pædagoger til at tage ansvar for problemer og konflik-
ter, der står i vejen for lærernes arbejde og elevernes 
indlæring.

”Der vil altid opstå situationer, der går i kage. Sådan 
er det. Vi har en tendens til at opfatte problemska-
bende adfærd som en afvigelse fra det normale. … 
Hvis vi har modet til at granske, rumme og tackle den 
problemskabende adfærd fremfor at udgrænse den, 
vil vi være langt mere handlekraftige og kompetente.”
– citat fra bogen.

Læs mere på forfatterens hjemmeside 
http://www.hejlskov.se/

Anmeldercitat 
Russ Harris gæstede Danmark i foråret 2012. Læs 
interview- artiklen Russ Harris på visit af Maria Krøl og 
Ole Taggaard Nielsen fra Psykolog Nyt nr. 20, 2012.

ANMELDERCITAT:
“... bogen er meget spændende, nem at relatere til, og 
man vil hele tiden vide mere ...”
Susanne Mitchell Lindhard, Angstavisen april 2010.

Russ Harris kommer til København den 14.- 16. maj 
2012, hvor han afholder en af sine meget anerkendte 
ACT workshops. Læs mere på actklinikken.dk. 

De fleste af os jagter lykken på måder, der i stedet for 
at gøre os lykkelige er med til at gøre os ulykkelige og 
disponible overfor stress, angst, nervøsitet og depres-
sion, mener Russ Harris.

Han præsenterer i bogen den nye metode ACT (Ac-
ceptance and Commitment Therapy), der baserer sig 
på den nyeste adfærdspsykologiske forskning. ACT 
hjælper dig ud af lykkefælden ved at afdække dine in-
dre værdinormer og udvikle bevidst nærvær, så du kan 
opleve større tilfredshed og mening i dit liv.

Lykkefælden indeholder teknikker, som hjælper dig 
med at

· reducere stress og bekymringer

· håndtere ubehagelige tanker og følelser

· bryde selvdestruktive vaner og mønstre

· overvinde usikkerhed og manglende tro på dig selv

· skabe et rigt, alsidigt og meningsfuldt liv

Bogen er en indføring i ACT: Den revolutionerende, 
mindfulness-baserede behandlingsform, der bl.a. hjæl-
per med at håndtere stress, nedtrykthed og frygt samt 
finde en mere grundlæggende tilfredshed i livet.

“Harris udforsker systematisk, hvordan vi havner i 
’lykkefælden’ og viser os som et fyrtårn, at der er en 
anden vej at gå.”
– Steven Hayes, forfatter til Slip tanketyranniet – tag 

Lykkefælden

Russ Harris 

Stop kampen - lev livet
 
ISBN: 978-87-7706-577-4, 2010, 312 sider 

238,40 kr. u/moms 
298,00 kr. m/moms 

Denne kontroversielle og samtidig opmuntrende 
selvhjælpsbog viser, hvordan mange uden at vide det 
sidder fast i ‘lykkefælden’. Baseret på behandlingsme-
toden ACT (Acceptance and Commitment Therapy) 

· ACT

· Hjælp til selvhjælp

· Mindfulness

· Personlig udvikling

· Sundhed
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fat på livet.

Russ Harris er læge, terapeut og foredragsholder med 
speciale i stresshåndtering. Han arbejder internatio-
nalt med at uddanne professionelle og private i ACTs 
teknikker. Han er født og uddannet i England og bor nu 
i Australien. Læs mere om ACT på forfatterens hjem-
meside: http://www.thehappinesstrap.com.

Oversat fra engelsk af Vibeke Sandberg.

Fagkonsulent: Camilla Grønlund.

det med rekruttering. Dette perspektiv giver en anden 
form for møde med ansøgerne, baseret på samtale og 
historiefortælling, snarere end udspørgen og tjeklister. 
Rekruttering på dette grundlag udgør samtidig en plat-
form for et narrativt organiseret arbejde med organi-
sationens udvikling og med tiltrækning af kvalificerede 
ansøgere.

Bogen er struktureret ud fra et komplet rekrutterings-
forløb og henvender sig til ledere, konsulenter og 
andre, der arbejder med rekruttering i både offentlige 
og private virksomheder.

“Her er der for første gang en bog, der tænker an-
sættelsessamtaler som en narrativ proces. Det er et 
nyskabende arbejde og et virkelig godt bidrag til den 
fortsatte debat om og udvikling af andre måder at 
tænke om rekruttering... Den bliver en succes, det er 
jeg sikker på.”
 - Dorte Lytzen, Lytzen Management

Rekruttering i et narrativt perspektiv er den anden bog 
i serien I ET NARRATIVT PERSPEKTIV. 

Serien introducerer brugen af narrative metoder i 
forhold til konkrete ledelsesmæssige og organisatori-
ske praksisser. Med fokus på arbejdet med fortællinger 
bevæger bøgerne sig fra det videnskabsfilosofiske og 
teoretiske til det helt praksisnære.

Serien I ET NARRATIVT PERSPEKTIV redigeres af Jens 
Henriksen og Hanne Fredslund.

Rekruttering i et narrativt 
perspektiv

Jens Henriksen 

ISBN: 978-87-7706-770-9, 2013, 160 sider 

Se uddrag af “Rekruttering i et narrativt perspektiv” 
online 

198,40 kr. u/moms 
248,00 kr. m/moms 

Få ny inspiration til arbejdet med rekruttering med den 
narrative tilgang som platform. 

· Serie - I et narrativt perspektiv

· Organisationsudvikling

· Kommunikation

YouTube 
Hør forfatter Jens Henriksen præsentere bogen på 
YouTube.
http://www.youtube.com/watch?v=vmX16R24Phs

Rekruttering i et narrativt perspektiv viser, hvordan 
den narrative tilgang kan give ny inspiration til arbej-
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Etik i offentlig ledelse

Mette Madsen, Christina Busk 

ISBN: 978-87-7706-872-0, 2014, 148 sider 

Se uddrag af “Etik i offentlig ledelse” online 

198,40 kr. u/moms 
248,00 kr. m/moms 

Redskaber og inspiration til alle, der arbejder med eller 
interesserer sig for offentlig ledelse, og som ønsker 
inspiration til arbejdet med etik i deres ledelsespraksis. 

· Etik

· Organisationsudvikling

Forudbestil 
Etik i offentlig ledelse udkommer den 15. januar 2014. 
Forudbestil bogen ved at sende en mail til info@dpf.
dk eller kontakt forlaget på telefon 4546 0050.

Hør forfatterne præsentere bogen på YouTube.
http://www.youtube.com/watch?v=BxznopmUTls
  
Nye vinde blæser i offentlig ledelse, og det betyder en 
række etiske udfordringer for den enkelte leder, der 
skal navigere i det spændingsfyldte felt. Etik i offentlig 
ledelse ser på vigtige spørgsmål som: Hvordan kan 
man som offentlig leder få øje på etikken i hverdagen? 
Hvordan kan etikken anvendes praktisk i forhold til 
ledelsesstil, kommunikation, konflikthåndtering og 
strategiske beslutninger?

Bogen indeholder et bud på, hvordan etikken kan blive 
mere synlig og tydelig italesat gennem en etisk meto-
de, hvor etikken står alene i centrum, og hvor teori og 
praksis forenes. Gennem praktiske dilemmaer, inter-
view og øvelser gives redskaber til at træne og synlig-
gøre brugen af etik for offentlige ledere i dag.

Bogen er henvendt til alle, der arbejder med eller inte-
resserer sig for offentlig ledelse, og som ønsker inspira-
tion til arbejdet med etik i deres ledelsespraksis. 

Dansk pædagogisk 
udviklingsbeskrivelse 
0-6 år, 2. udgave

Anna Marie Langhoff Nielsen, Jørgen Lyhne 

ISBN: 978-87-7706-737-2, 2013, 112 sider 

Se uddrag af “Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 
0-6 år, 2. udgave” online 

318,40 kr. u/moms 
398,00 kr. m/moms 

Enkelt og præcist redskab til at belyse barnets kom-
petencer og udviklingspotentialer. * Nu med online 
scoring * 

· Almen pædagogik

Anmeldercitat 
“ enkel, overskuelig og let tilgængelig ... fremstår som 
et nutidigt, gyldigt, brugervenligt og fagligt relevant 
materiale ...”
- Henrik Eriksen,Psykolog Nyt nr. 17, 2012.

Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0 til 6 år er et 
nyt dansk materiale til brug i det pædagogiske arbejde. 
Materialet er et enkelt og præcist redskab til at belyse 
barnets kompetencer og udviklingspotentialer - sådan 
som de udspiller sig i et relationelt og pædagogisk 
miljø.
Materialet har sammenhæng med læreplanlovens seks 
temaområder og kan bruges i det pædagogiske arbej-
de med barnet og til at understøtte samarbejdet med 
forældrene. Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0 
til 6 år har været igennem en landsdækkende afprøv-
ning på 28 institutioner geografisk fordelt i alle regio-
ner af Danmark. Afprøvningen er foretaget med børn i 
såvel normalområdet, som børn med særlige behov.

Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0 til 6 år er 
udviklet i samarbejde med to danske eksperter i pæda-
gogisk psykologi og neuopsykologi, Anne Vibeke 
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Fleischer og Dorte Damm.

2. udgave er tekstmæssigt identisk med 1. udgave 
bortset fra kapitlet ’Vejledning til brug af CD-rom’, som 
er erstattet af kapitlet ’Vejledning til brug af Online 
scoringsprogram’. 2. udgave indeholder således ikke 
CD-rom med elektronisk udgave af spørgeskemaer 
m.v., men det er muligt at tilkøbe online scoringspro-
gram, som genererer en samlet udviklingsrapport 
bestående af:

• Spørgeskemaer

• Udviklingsprofil

• Kvalitativ udviklingsbeskrivelse

Er du interesseret i at købe adgang til Online scorings-
programmet, bedes du kontakte forlaget på info@dpf.
dk eller tlf. 45460050.

• Vare nr. 9413-1: Online scoringssprogram (stk.)*: kr. 
10 inkl. moms

• Vare nr. 9413-2: Online scoringsprogram (Institu-
tion)**: kr. 498 inkl. moms

*Prisen gælder én udviklingsrapport. Enhedsprisen er 
den samme, uanset antal til og med 99 stk.

**Prisen gælder 100 udviklingsrapporter (for 100 for-
skellige børn eller flere rapporter på samme barn)

Bilag
DPU_0-6_Vejledning_til_brug_af_onlineprogrammet.
pdf 
http://dpf.dk/sites/default/files/DPU_0-6_Vejledning_
til_brug_af_onlineprogrammet.pdf

Link til dansk psykologisk forlag: http://dpf.dk/
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Sofie

Ingrid Winther

Mellem Videnskab og lidenskab – Sofie Rifbjerg og 
skolepsykologien

Forlaget Mikro

223 Sider/  248,00 kr.

Nyt fra forlaget Mikro
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