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  Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2019 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF/HFe 

Fag og niveau Psykologi C – B 

Lærer(e) Nanna Arabi Titel 1 + 2 + 3 

Tomas Billeskov Jansen Titel 4 + 5 + 6 + 7  

Hold  18PsB22 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til psykologi: Køn og kønsforskelle 

Titel 2 Barndommen som fundament for menneskets udvikling 

Titel 3 Ondskab 

Titel 4 Klinisk psykologi, herunder skizofreni og OCD 

Titel 5 Læring 

Titel 6 Køn 

Titel 7 Videnskabelige undersøgelsesmetoder og feltarbejde  

Titel 8  

Titel 9  

Titel 10  

Titel 11  

Titel 12  

Titel 13  

Titel 14  
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Titel 15  

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Introduktion til psykologi: Køn og kønsforskelle 

 

Indhold 

Litteratur: 

Bengtsen, D. (2017): Kvinder får ikke den samme løn som deres mandlige kollega-

er: Online: https://www.dr.dk/nyheder/indland/loengab-kvinder-faar-ikke-den-loen-

som-deres-mandlige-kolleger 

Larsen, O. S. (2010): Psykologiens veje (1. udg.). Systime. S. 25-36. 

Sexlinien: Hvad er køn? Online: https://www.sexlinien.dk/emneside-seksualitet-og-

koen/koen.aspx  

 

Filmklip: 

Case: Vincent. Online: https://www.dk.dk/nyheder/indland/video-vincent-vil-ikke-

saettes-i-baas-som-dreng-eller-pige-og-saadan-har-mange-unge#!/  

Dokumentar: DR2 Uden køn. 

Helmuth Nyborg om køn og intelligens:  

https://www.youtube.com/watch?v=RzSOZIkDDAM&t=378s).  

 

18 sider 

Omfang 

 

8 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbets formål har været at introducere eleverne til faget psykologi. Med udgangs-

punkt i emnet køn og kønsforskelle er eleverne blevet præsenteret for fagets forskellige 

stofområder, retninger og metoder.  

 

Centrale faglige mål fra læreplanen: 

- demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det 

normalt fungerende menneske 

- redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske teori-

er, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst 

- inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger  

- demonstrere viden om psykologis identitet og metoder 

 

Faglige fokuspunkter: 

Biologisk definition af køn, kulturel definition af køn, heteronormativitet, kønsroller, 

fordomme og stereotyper om køn og kønsforskelle, dokumenterede kønsforskelle, evo-

lutionær forklaring på kønsforskelle, neuropsykologisk forklaring på kønsforskelle, be-

havioristisk forklaring på kønsforskelle, kognitiv psykologis forklaring på kønsforskelle, 

psykoanalytisk forklaring på kønsforskelle, postmoderne psykologisk forklaring på 

kønsforskelle, socialpsykologisk forklaring på kønsforskelle, kønsneutralitet, kønskvote-

ring, lønforskelle mellem kønnene.  

https://www.dr.dk/nyheder/indland/loengab-kvinder-faar-ikke-den-loen-som-deres-mandlige-kolleger
https://www.dr.dk/nyheder/indland/loengab-kvinder-faar-ikke-den-loen-som-deres-mandlige-kolleger
https://www.sexlinien.dk/emneside-seksualitet-og-koen/koen.aspx
https://www.sexlinien.dk/emneside-seksualitet-og-koen/koen.aspx
https://www.dk.dk/nyheder/indland/video-vincent-vil-ikke-saettes-i-baas-som-dreng-eller-pige-og-saadan-har-mange-unge#!/
https://www.dk.dk/nyheder/indland/video-vincent-vil-ikke-saettes-i-baas-som-dreng-eller-pige-og-saadan-har-mange-unge#!/
https://www.youtube.com/watch?v=RzSOZIkDDAM&t=378s
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde. 

Læreroplæg. 

Elevoplæg. 

Caseanalyse. 

Speeddating. 

Retur til forside 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Barndommen som fundament for menneskets udvikling 

 

Indhold Litteratur: 

Brørup et al., (2005) Gyldendals psykologi håndbog, 3. udgave, 1. oplag. Nordisk For-

lag. S. 53-56. 

Case: ”Eva”, Ukendt kilde. 

Case: ”Heidi”. Kilde: Aud Fossen: Udviklingskriser i barnealderen, Aschehoug 

1978. 

Case: ”Lisbeth”. Ukendt kilde. 

Hansen, H. K. (2010): Min far døde af druk, Ekstra Bladet. 

Holgerson, K. (2009): Se mig, hold mig, Psykologi Nyt. 

Larsen, O. S. (2010): Psykologiens veje (1. udg.). Systime. S. 80-100 + 113-126. 

Larsen, O. S. (2018): Risiko og resiliens. Online: https://psykveje.systime.dk.  

Politiken (2009): Mærket for livet. 

Schaffer, R. (1990): Barndommens betydning – Beslutninger om børn, s. 262-269, 

Oversat af Søren Schultz Jørgensen, Hans Reitzels forlag 1993. 

 

Filmklip: 

Dokumentar: De kinesiske dødsværelser. 

https://www.youtube.com/watch?v=zd_nptd2q0M  

Dokumentar: Er du mors lille dreng? Mitcfu.dk 

Dokumentar: Mors lille dreng på egne ben. Mitcfu.dk 

Dokumentar: Sådan træner du dit barns hjerne. Mitcfu.dk 

Filmklip fra psykologiensveje.systime.dk: Ansigtsduetter. 

Filmklip fra psykologiensveje.systime.dk: Imatation. 

Filmklip fra psykologiensveje.systime.dk: Social refereren. 

Harlows aber: https://www.youtube.com/watch?v=-O60TYAIgC4  

The strange situation: https://www.youtube.com/watch?v=iFdzmEAP-4A  

 

70 sider 

Omfang 

 

28 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Med udgangspunkt i betydningen af omsorg og mulige konsekvenser ved om-

sorgssvigt har eleverne arbejdet med barnets udvikling fra fødslen og i et livslangt 

perspektiv. Gennem forløbet har formålet for eleverne været at opnå en forståelse 

for barnets udvikling samt mulige konsekvenser ved omsorgssvigt, herunder ind-

sigt i centrale udviklingspsykologiske teorier samt en diskussion af betydningen af 

https://psykveje.systime.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=zd_nptd2q0M
https://www.youtube.com/watch?v=-O60TYAIgC4
https://www.youtube.com/watch?v=iFdzmEAP-4A
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arv, miljø og kultur. 

 

Centrale faglige mål fra læreplanen: 

- redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske 

teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kon-

tekst 

- formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge 

og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale me-

dier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig kritisk til den 

anvendte viden på et fagligt grundlag 

- inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger 

- redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne 

diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mel-

lem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden 

- vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers 

tænkning og handlinger 

- argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et 

fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde 

 

Faglige fokuspunkter: 

Moderne spædbarnsforskning, Sterns teori om selvets udvikling, Bowlbys tilknyt-

ningsteori, Ainsworth´s fire tilknytningstyper, fremmedsituationstesten, Winni-

cotts teori om The Good-enough-mother and holding environment, tilknytnings-

forstyrrelser, Bowlbys tre separationsreaktioner, Harlows abeforsøg, spædbarns-

depression, hospitalisme, institutionel autisme, omsorgssvigt, Killéns syv reaktio-

ner på omsorgssvigt, resiliens, Dennis´ (1973) undersøgelse, Kauai-undersøgelsen, 

årsagssammenhænge, retrospektive og prospektive undersøgelser, Schaffer om 

barndommens betydning. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Individuelt arbejde, gruppearbejde, pararbejde 

- Læreroplæg 

- Elevpræsentationer 

- Skriftligt og mundtligt arbejde 

- Virtuelle arbejdsformer 

- Test 

- Begrebstræning, herunder speeddating 

- Caseanalyse 

- Eksamenstræning 

Retur til forside 

Titel 3 

 

Ondskab 

Indhold Litteratur: 

Case: Abu Ghraib skandalen (Ukendt kilde). 

Case: Kommandant i Auschwitz (Ukendt kilde). 

Dorph, V. (2011) Jeg var med til at mobbe min kollega. (Ukendt kilde). 

Hansen, J. S. (2004): Debat: Forråelsen ramte også mig, Politiken. (Uddrag). 

Eiby, T. (1996): Sådan bliver psykopater til, Weekendavisen. (Uddrag). 

Jørgensen, E. (2016): Den digitale skolegård har ingen gårdvagt. Fyens.dk 
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Larsen, O. S. (2010), Psykologiens veje (1. udg.). Systime. S. 347-369 + 373-379. 

Larsen, O. S. (2018), Zimbardo og virkelighedens fængsel. Online: 

Larsen, O. S. (2018). Moralsk frakobling. Online: https://psykveje.systime.dk  

Larsen, O. S. (2018). Personlighedsforstyrrelser. Online: 

https://psykveje.systime.dk  

Larsen, O. S. (2018). Fravær af empati. Online: https://psykveje.systime.dk  

Poulsen, P. (2013): Er de fleste psykopater mænd? Videnskab.dk 

Schelde, N. (2006): Soldater trænes til at blive sexforbrydere, Kristeligt Dagblad, (Ud-

drag) 

 

Filmklip:  

Asch og konformitet: https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkefJA  

Dokumentar: DR1 ”Forskning på kanten – Ondskab”. 

Dokumentar: DR1 ”Mød mit urmenneske – i flok og alene”. 

Film: Ondskab 

Mobning – Longing to belonging: https://rummelighed.org/I-longing-belonging/  

Sherif og gruppekonflikt: 

https://www.youtube.com/watch?v=6QGNxRGgBwM  

To forståelser af mobning: 

https://www.youtube.com/watch?vWenvnZs8kYk   

 

64 sider 

Omfang 

 

36 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbets formål for eleverne har været at opnå indsigt i centrale psykologiske 

teorier og eksperimenter, der kan belyse de mekanismer, der påvirker det enkelte 

individs tanker, følelser, holdninger og handlinger i gruppesammenhænge samt de 

mekanismer, hvorigennem individet selv påvirker gruppen. 

 

Centrale faglige mål fra læreplanen: 

- redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske 

teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kon-

tekst 

- formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge 

og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale me-

dier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig kritisk til den 

anvendte viden på et fagligt grundlag 

- inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger 

- redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne 

diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mel-

lem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden 

- vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers 

tænkning og handlinger 

- argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et 

fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde 

 

Faglige fokuspunkter: 

Gruppeprocesser, massehypnose, gruppepsykologisk perspektiv, individualpsyko-

https://psykveje.systime.dk/
https://psykveje.systime.dk/
https://psykveje.systime.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkefJA
https://rummelighed.org/I-longing-belonging/
https://www.youtube.com/watch?v=6QGNxRGgBwM
https://www.youtube.com/watch?vWenvnZs8kYk
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logisk perspektiv, gruppepres, gruppetænkning, Sherifs eksperiment (Robbers 

Cave) om gruppekonflikter, Aschs eksperiment om konformitet, Sunsteins ekspe-

riment om gruppepolarisering, mobning, digital mobning, to forståelser af mob-

ning, formelle og uformelle roller, Milgrams lydighedseksperiment, Zimbardos 

fængselseksperiment, dehumanisering, deindividualisering, de tre holdningskom-

ponenter, kognitiv dissonans og konsonans, moralsk frakobling, personlighedsfor-

styrrelser, psykopati, ondskab som aggressioner, ondskab som fravær af empati. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde. 

Læreroplæg. 

Elevoplæg. 

Caseanalyse. 

Samarbejdsøvelse. 

Mini-eksperiment: Kognitiv dissonans og holdningen til chokolade. 

Test. 

Eksamenstræning. 

 

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Klinisk psykologi, herunder skizofreni og OCD 

Indhold Skizofreni:  

 

Læsestof: 

”Psykologien i psykiatrien” af Morten Kistrup, 2012, Dansk Psykologisk Forlag, 

side 22-27, 34-35, 39-52, 55-56, 61-67, 143-148 

”Psykologiens veje” af Ole Schultz Larsen, 2015, Systime, side 439, 443-446 

”Gyldendals Psykologihåndbog” af Lene Hauge og Mogens Brørup, 2005, side 335-

341 

 

Dokumentar: 

”Skizofreni”, DR2, 20. april 2018 

 

Bilag/Cases: 

”19-årig dreng” i ”Dynamisk psykiatri”, 1999, Johan Cullberg 

”Skizofreniens gåde løst – med dansk hjælp”, 11. september 2018, af ost, TV2 

”Psykotisk eller normal?”, 19. juni 2002, Jytte Villadsen, Information 

”Byboere får oftere skizofreni”, 7. maj 2009, Morten Busch, Videnskab.dk 

”Overgreb mangedobler risiko for skizofreni” i ”Dagens medicin” af Ole Felsby, 

25.  november 2005 

”Minister: Skræmmende læsning om psykisk syge” i Politiken, 3. december 2012, af 

Ritzau 

”Ny forskning: Derfor bliver man skizofren” i EkstraBladet, 1. marts 2013, Sanne 

Rosborg 
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OCD: 

 

Læsestof: 

”Om og om og om igen – Behandling af OCD, tvangstanker og tvangshandlinger”, 

af Sandra Bates og Anna Grönberg, 2010, side 17-43, 63-72 

 

 

Dokumentar 

”Mine tvangstanker til skræk og advarsel”, DR3, 6. juli 2016 

”Besat af tvangstanker”, TV2, oprindelig BBC, 3. januar 2017 

 

Bilag/Cases: 

”Børn med OCD kan kureres uden medicin” fra Videnskab.dk af Lise Brix fra den 

5. december 2014 

 

100 sider 

Omfang 

 

40 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber i skizofreni: Den første psykiatriske revolution, den store indespær-

ring, den anden psykiatriske revolution, somatikerne og psykikerne, Emil Kraepelin 

– dementia praecox, den tredje psykiatriske revolution, antipsykiatri, ICD-10, DSM-

IV, positive og negative symptomer, Paul Eugen Bleuler – skizofreni, Kurt Schnei-

der – førsterangssymptomer, hallucinationer, influensfænomener, vrangforestillin-

ger, psykose, grundsymptomer, ekspressive grundsymptomer, kontaktforstyrrelser, 

formelle sproglige tankeforstyrrelser, autisme, ambivalens, depersonaliseringsfølel-

ser, tvangstanker, tvangshandlinger/OCD, forstyrrelser af motorik, handlinger, 

kropslige fornemmelser og tidsopfattelsen, genetiske sårbarhedsfaktorer, adoptions-

studier, enæggede og tveæggede tvillinger, forskellige opvækstmiljøer, sårbarhed, 

den biomedicinske sygdomsmodel i 1700-tallet, oplysningstid, positivisme, rationa-

lisme, dualisme, reduktionisme, kausalitet, monokausal, multikausal, epigenetik, ge-

notype, fænotype, genom, den bio-psyko-sociale sygdomsmodel, syndrom, psykopa-

tologi, placebo, metateori, sårbarheds-stressmodellen, diathesis-stressmodel, recove-

ry, udviklingspsykopatologi, probabilistisk, multifinalitet, ækvifinalitet, beskyttelses-

faktorer, risikofaktorer, expressed emotions – lav og høj grad, autisme, Freud, 

Heinz Kohut, Gregory Batesons ”double bind”, familieterapeutisk tilgang, prodro-

malsymptomer, evidensbaseret, randomisering, metaanalyse, Dodo-kendelsen, Mi-

chael J. Lamberts lagkagemodel, specifikke og nonspecifikke faktorer i psykoterapi 

og eklekticisme.  

 

Kernebegreber i OCD: barndom, hyppighed, eksponering, responsprævention, 

tvangsadfærd, tvangstanker, tvangshandlinger, renlighed, ængstelighed, seksuelle 

fantasier, synlige ritualer(tvangsritualer), usynlige ritualer(mentale ritualer), rengø-

ringstvang, frizone, funktion, håndtering, styrtebad, snavs, tjek-

king/kontrolleringstvang, symmetritvang, gentagelsestvang, tidspunkt for udbrud, 

kontrolgruppe, eksperimentalgruppe, genetik og OCD, biologiske årsagsforklarin-

ger, serotonin, hormoner, neuroanatomiske forklaringer, behandlingsmetode: medi-

cin og KAT(kognitiv adfærdsterapi), responsiv indlæring, operant indlæring, negativ 

forstærkning, ERP(eksponering- og responsprævention), komorbiditet, funktionel 
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kontekstualisme, prøvebehandlingsperiode, ambulant behandling, hospitalsbehand-

ling, problemet, forberedende samtale, udredning, funktionel analyse, behandlingens 

mål, behandlingsforslag, behandlingskontrakten, prøvehandling, hjemmeopgave, 

hovedhandling, vedligeholdelsesplan og opfølgning. 

 

Mål:  

- redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske 

teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kon-

tekst 

- inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger 

- redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne  

- diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mel-

lem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden 

- vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers 

tænkning og handlinger 

- argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et 

fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde 

- demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og behandle problemstil-

linger i samspil med andre fag 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstændigt arbejde 

Gruppearbejde 

Klasseundervisning 

Oplæg 

Cooperative Learning 

Retur til forside 

Titel 5 

 

Læring 

Indhold Læsestof: 

”Psykologiens veje” af Ole Schultz Larsen side 53-59(Freud), side 127-

142(adfærdspsykologi/behaviorisme), side 165-166(perceptionens betydning for 

menneskets forståelse af sig selv og omverdenen), side 168-174(psykologiske, socia-

le og kulturelle forholds betydning for hukommelse), side 183-184(tænkningens 

betydning for menneskets forståelse af sig selv og omverdenen), side 199-

216(psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring og motivation), 

side 282-283(individuelle forskelle i livsstil), side 399-403(håndtering af udfordrin-

ger, herunder stress), side 409-412(håndtering af udfordringer, herunder arbejde) 

”Copingstrategier” fra www.stressogros.dk/coping(coping)(håndtering af udfor-

dringer, herunder coping) 

 

Dokumentar: 

 

Bilag/Cases: 

”Når den digitale dannelse går ud over den almene dannelse i skolen…”, Folkesko-

len.dk – fagblad for undervisere, debat, 22. juni 2017, Michelle Metanoia(digital) 

”Digital teknologi og mediers indvirkning på unges læring”, Studielektor & Ph.d. 

Tem Frank Andersen ved Institut for kommunikation, Aalborg Universitet – Fore-

http://www.stressogros.dk/coping(coping)(håndtering
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drag i Europahallen, Aalborg 22. september 2013 under workshoppen ”Læring” af 

referent Ditte Jørgensen(digital) 

”Pinball-effekten: Derfor ødelægger sociale medier din koncentration”, ForskerZo-

nen, Videnskab.dk, 29. januar 2016, Vincent Hendricks – professor, Institut for 

Medier, Erkendelse og Formidling & Joachim Schmidt Wiewiura – forsker, Institut 

for Medier, Erkendelse og Formidling(digital) 

”Kan børn bestikkes til at lære”, 13. juni 2010, Jyllands-Posten, Jørgen Ullerup 

”Mobilen spolerer i stigende grad gymnasieelevers koncentrationsevne”, 5. juni 

2017, Anne Bølling-Ladegaard(digital) 

”Findes der fotografisk hukommelse?”, 5. februar 2010, Nini Kristensen, forsk-

ning.no, oversat af Johnny Oreskov til Videnskab.dk  

 

65 sider 

Omfang 

 

40 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: Konfronterende, distancerende, udadvendt følelsesmæssig, indad-

vendt følelsesmæssig, ansvarlig, uansvarlig, intellektuel og håbsorienteret coping, 

etnocentrisme, kulturrelativisme, minoritet, majoritet, den symbolske magt, assimila-

tion, integration, segregation, stress som et biologisk, psykologisk og socialt fæno-

men, akut og kronisk stress, Richard S. Lazarus´ definition på stress, Holmes´ og 

Rahes sociale belastningsskala, daglige gener, scientific management, akkordarbejde, 

service- og vidensarbejde, human ressource management, det grænseløse vidensar-

bejde, udbrændthed, det, jeg, over-jeg, fortrængning, projektion, identifikation, for-

skydning, fornægtelse, rationalisering, regression, reaktionsdannelse, sublimering, 

Pavlov, klassisk betingning, stimulus, respons, betinget, ubetinget, indlæring, ud-

slukning, Watson, giv mig et dusin sunde, velskabte børn, Albert og den hvide rotte, 

Thorndike, forsøg-og-fejl-læring, effektloven, Skinner, operant betingning, for-

stærkning, S før R, R før S, positiv forstærkning, negativ forstærkning, 2 former for 

straf, straf er uhensigtsmæssig, shaping/forming, vedligeholdelse af adfærd, øjeblik-

kelig forstærkning, tidsbestemt forstærkning, mængdebestemt forstærkning, uregel-

mæssig forstærkning, adfærdsterapi, realitetsterapi, systematisk desensibilisering, 

indsigtsfuld problemløsning, social indlæringsteori, bottom-up, top-down, assimila-

tion, akkomodation, adaptation, modning, tankpasserpædagogik, projektarbejds-

form, flerlagermodellen, sensorisk hukommelse, korttidshukommelse, langtidshu-

kommelse, klumpning, 7 plus-minus 2, blitz-erindringer, eksplicit hukommelse, im-

plicit hukommelse, episodisk hukommelse, semantisk hukommelse, procedurehu-

kommelse, perceptiel hukommelse, hukommelse for emotionelle reaktioner, tavs og 

sproglig viden, behavioristisk læringsform, kvalifikationer, kompetencer, kreativitet, 

undervisningsformer, zonen for den nærmeste udvikling, stilladsering, mesterlære, 

motivation, nysgerrighed, mening, mestre færdigheder, interesse, selvtillid, anerken-

delse, belønning og konkurrence.  

 

Mål: 

- demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det 

normalt fungerende menneske 

- redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske 

teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kon-

tekst 
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- formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge 

og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale medi-

er, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig kritisk til den an-

vendte viden på et fagligt grundlag 

- inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger 

- vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers 

tænkning og handlinger 

- argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et 

fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Summegrupper 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Cooperative learning 

Synopsis-skrivning 

Retur til forside 

 

 

Titel 6 

 

Køn 

 Læsestof: 

”Psykologiens veje”(2015) af Ole Schultz Larsen side 25-36(køn, identitet), 381-397 

(kulturpsykologi, herunder kulturelle normer og konsekvenser af globaliseringen for 

identitet og socialt samspil) 

”Psykologi – fra celle til selfie”(2015), Columbus, af Flemming André Philip Ravn 

& Troels Wolf side 76-94(køn, identitet, personlighed) 

”Evolutionspsykologi”(2016), Systime, af Christian Skjødt Pedersen side 93-

129(køn, social kognition, inklusion, eksklusion, personlighed, identitet) 

”Kulturen og det sociale liv – Psykologifagets grundbog”(2007) af Flemming B. 

Olsen(red.) side 95-96(stereotyper, fordomme og diskrimination) 

 

Dokumentar: 

”Født i den forkerte krop”, DR2, 9. september 2015, af Louis Theroux 

”Dig, dyret og Darwin”, DR2, 16. oktober 2017, af Line Friis Møller 

”Sexlyst, stenalderhjerner & Drager i jetstrømmene”, DR2, 15. marts 2011, af Anne 

Henderson, Johanne Vinten og Line Friis Frederiksen 

”Fordomme”, DR2, 7. november 2015 af Joachim Brandt-Møller 

 

Bilag/Cases:  

”Børn og kønsidentitet” i Berlingske Tidende af Sidse Klarlund den 3. februar 2013 

”Det ved vi (ikke) om kønsforskelle i hjernen” fra Videnskab.dk af Christian Ger-

lach den 7. september 2017. 

”Anatomy Does Not Determine Gender, Experts Say”, The New York Times, 

Denise Grady, 22. oktober 2018(materiale på engelsk) 

 

I alt 71 sider. 

Omfang 

 

28 lektioner a 45 minutter.   
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Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: forskel på kønnene ved fødslen, et-års alderen, børnehavealderen, 

skolealderen og puberteten, evolutionær psykologi, neuropsykologi, kultur, adfærds-

psykologi/behaviorisme, kognitiv psykologi, Freud, psykoanalysen, den postmoder-

ne psykologi, socialpsykologi, variationen i den mandlige og kvindelige kønsrolle, 

biologisk, selvværd, fosterudvikling, hjernen, testosteron, pubertet, hormoner, sek-

sualitet, kønsidentitet, kønsroller, magt, GLBTQ, ladyboys, queer theory, hetero-

normativitet, Judith Butlers poststrukturalistiske tilgang, seksuel selektion, forældre-

investeringsteorien, uforpligtende sex, god partner, konkurrence, mænd mod mænd, 

kvinder mod kvinder, indirekte aggression, parforhold, kærlighed, monogami, jalou-

si, spidskompetencer, teknik, navigation, stereotyper, fordomme og diskrimination 

 

Mål: 

- demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det 

normalt fungerende menneske 

- redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske 

teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kon-

tekst 

- inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger 

- redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne 

diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mel-

lem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden 

- vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskets 

tænkning og handlinger 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Elevoplæg 

Gruppearbejde 

Netsøgning  

Klasseundervisning 

Summegrupper 

Cooperative Learning 

Selvstændigt arbejde 

Retur til forside 

 

 

 

Titel 7 

 

Videnskabelige undersøgelsesmetoder og feltarbejde 

Indhold ”Psykologiske feltundersøgelser”(2013) af Ole Schultz Larsen side 5-

49(undersøgelsesmetoder, herunder eksperiment, observation, interview og 

spørgeskemaundersøgelse samt simpel analyse af data) 

Feltarbejde med powerpoint-præsentation 

 

I alt 43 sider 

Samlet i alt 431 sider 

Omfang 

 

20 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: Mål, metode, design, sample, intern og ekstern/økologisk validi-

tet, reliabilitet, udførelse, databehandling, rapportering, diskussion, selvkritik, 
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kvantitativ, skjult, åben, kvalitativ, struktureret, ustruktureret, specifik, generel, 

observatør, deltager, laboratorie og feltobservation, fordele og ulemper ved de 

forskellige observationsmetoder, laboratorieeksperiment, felteksperiment, natur-

ligt eksperiment, fejlkilder, forsøgsledereffekt, forsøgseffekt, selvpræsentationsef-

fekt, interview, spørgsmål, telefoninterview, kvalitativt interview, tragtmodel, 

baggrundsspørgsmål, åbningsspørgsmål, nøglespørgsmål, rammespørgsmål, op-

følgningsspørgsmål, faktuelle spørgsmål, spørgeskemaundersøgelse, åbne og 

lukkede spørgsmål, lukket spørgsmål med to svarmuligheder, lukket spørgsmål 

med svarliste, lukket spørgsmål med svarskala, udvælgelse, bortfald, tilfældig 

sample, skønsmæssig sample, selvselektion, samplets størrelse, korrelationsstudie, 

positive korrelationer, negative korrelationer, ingen korrelation, kausalitet, etiske 

retningslinjer, informeret samtykke, anonymitet, beskyttelse af deltagerne og ret-

ten til at fortryde 

 

Mål: 

- redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske 

teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel 

kontekst 

- inddrage og vurdere forklaringer på psykologiske problemstillinger 

- redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kun-

ne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne 

mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden 

- demonstrere et grundigt kendskab til fagets metoder og på den baggrund selv 

være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser, 

herunder kunne præstere og forholde sig til resultaterne med brug af et metodisk 

begrebsapparat 

- vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers 

tænkning og handlinger 

- argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med 

et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde 

- demonstrere viden om psykologis metoder og behandle problemstillinger i 

samspil med andre fag 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Gruppearbejde 

Klassegennemgang 

Summegrupper 

Cooperative Learning 

Oplæg 

Feltarbejde 

Retur til forside 

 

 

 

 


