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Side 2 af 9 

 

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

 

Titel 1 

 

Ondskab 

Indhold Litteratur: 
- Case: Abu Ghraib skandalen (Ukendt kilde). 
- Case: Kommandant i Auschwitz (Ukendt kilde). 
- Dorph, V. (2012): Jeg var med til at mobbe min kollega (ukendt kilde) 
- DR.dk (2010): Mobning i tal. Online: 

https://www.dr.dk/skole/understoettende-undervisning/mobning-i-tal   
- Jørgensen, E. (2016): Den digitale skolegård har ingen gårdvagt. Fyens.dk   

- Larsen, O. S. (2008): Psykologiens Veje, Systime, 1. udgave, 13. oplag: s. 347-

369 + 373-376. 
- Larsen, O. S. (2018). Zimbardo og virkelighedens fængsel. Online: 

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

https://psykveje.systime.dk. 
- Poulsen, P. (2013): Er de fleste psykopater mænd? Videnskab.dk.  

 

Film/filmklip: 

- Aschs konformitetsforsøg: 

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

- Dokumentar: Forskning på kanten – Ondskab 

- Elevatoreksperiment: https://www.youtube.com/watch?v=BgRoiTWkBHU 

- Mobning: http://rummelighed.org/l-longing-belonging/  

- Mobning: https://www.youtube.com/watch?v=WenvnZs8kYk 

 

I alt ca. 45 sider. 

 

Omfang 

 

22 lektioner á 45 minutters varighed.  

Særlige fokus-

punkter 

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

er og eksperimenter, der kan belyse de mekanismer, der påvirker det enkelte individs 

tanker, følelser, holdninger og handlinger i gruppesammenhænge samt de mekanis-

mer, hvorigennem individet selv påvirker gruppen.  

 

Centrale faglige mål fra læreplanen: 
- redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologi-

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

- formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt ud-
vælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder 
digitale medier, 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 problemstillin-
ger  

- redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder 
kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne 

https://www.dr.dk/skole/understoettende-undervisning/mobning-i-tal
https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA
https://www.youtube.com/watch?v=BgRoiTWkBHU
http://rummelighed.org/l-longing-belonging/
https://www.youtube.com/watch?v=WenvnZs8kYk
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skelne mellem 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: 

Gruppeprocessor, massehypnose, gruppepsykologisk perspektiv, individualpsykolo-

gisk perspektiv, gruppepres, gruppetænkning, Sherifs eksperiment (Robbers Cave) 

om gruppekonflikter, Aschs eksperiment om konformitet, Sunsteins eksperiment 

om gruppepolarisering, mobning, digital mobning, to forståelser af mobning, for-

melle og uformelle roller, Milgrams lydighedseksperiment, Zimbardos fængselsek-

speriment, dehumanisering, deindividualisering, de tre holdningskomponenter, kog-

nitiv dissonans og konsonans, moralsk frakobling, personlighedsforstyrrelser, psy-

kopati. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde.  

- Læreroplæg.  

- Elevoplæg.  

- Caseanalyse. 

- Samarbejdsøvelse.  

- Mini-eksperiment: Kognitiv dissonans og holdningen til chokolade. 

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

Titel 2 

 

Barnets udvikling og familiens betydning 

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

Forlag. S. 53 – 56. 
- Case: ”Eva”. Ukendt kilde.  
- Case: ”Heidi”. Kilde: Aud Fossen: Udviklingskriser i barnealderen, Asche-

houg 1978. 
- Case: ”Lisbeth”. Ukendt kilde.  
- Larsen, O. S. (2010). Psykologiens veje (1. udg.). Systime. S. 80-100 + 113-126 

+ 147-153. 
- Larsen, O. S. (2018). Risiko og resiliens. Online: https://psykveje.systime.dk. 
- Schaffer, R. (1990): Barndommens betydning - Beslutninger om børn, s.262-269, 

oversat af Søren Schultz Jørgensen, Hans Reitzels forlag 1993. 
- Kjølbye, M. L. (2004): En pige af stål, Information. Uddrag.  

 
Film/Filmklip: 

- Dokumentar: De brændte børn – Katjas historie. Mitcfu.dk. 
- Dokumentar: Den perfekte opdragelse, afsnit 1 (uddrag). Mitcfu.dk. 
- Dokumentar: De kinesiske dødsværelser. 

https://www.youtube.com/watch?v=zd_nptd2q0M 
- Dokumentar: Sådan træner du dit barns hjerne. Mitcfu.dk.  
- Filmklip fra psykologiensveje.systime.dk: Ansigtsduetter.  
- Filmklip fra psykologiensveje.systime.dk: Imitation. 
- 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 

 

I alt ca. 50 sider.  

 

Omfang 

 

24 lektioner á 45 minutters varighed. 

Særlige fokus-

punkter 

Med udgangspunkt i betydningen af omsorg og mulige konsekvenser ved omsorgs-
svigt har eleverne arbejdet med barnets udvikling fra fødslen og i et livslangt per-
spektiv. Gennem forløbet har formålet for eleverne været at opnå en forståelse for 
barnets udvikling samt mulige konsekvenser ved omsorgssvigt, herunder indsigt i 
centrale udviklingspsykologiske teorier samt en diskussion af betydningen af arv, 
miljø, kultur og opdragelse.  

 

Centrale faglige mål fra læreplanen: 

- redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologi-
ske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-
kulturel kontekst  

- formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt ud-
vælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder 
digitale medier, 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 problemstillin-
ger  

https://psykveje.systime.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=zd_nptd2q0M
https://www.youtube.com/watch?v=zd_nptd2q0M
https://www.youtube.com/watch?v=_O60TYAIgC4
https://www.youtube.com/watch?v=_O60TYAIgC4
https://www.youtube.com/watch?v=iFdzmEAP_4A
https://www.youtube.com/watch?v=iFdzmEAP_4A
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- redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder 
kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne 
skelne mellem 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, 

Winnicotts teori om The Good-enough-mother and holding environment, tilknyt-

ningsforstyrrelser, Bowlby’ tre separationsreaktioner, Harlows abeforsøg, spæd-

barnsdepression, hospitalisme, institutionel autisme, omsorgssvigt, Killéns syv reak-

tioner på omsorgssvigt, resiliens, Dennis’ (1973) undersøgelse, Kauai-undersøgelsen, 

årsagssammenhænge, retrospektive og prospektive undersøgelser, Schaffer om 

barndommens betydning, Baumrinds opdragelsesstile, socialisering, fordele og 

ulemper ved daginstitutioner. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde.  

- Læreroplæg.  

- Caseanalyse. 

- Test. 

- Begrebstræning. 

- Walk-and-talk. 

- Eksamenstræning.   

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

Titel 3 

 

Sådan bliver du rigtig klog 

Indhold Litteratur: 
- Eskesen, A. H. (2011): Minister vil gøre op med den frie leg i vuggestuer, Politiken.  
- Gram, K. D. (2019): Lektor: Kontant belønning for matematikopgaver holder ikke i 

længden, DR.dk. 
- Larsen, O. S. (2010). Psykologiens veje (1. udg.). Systime. S. 127-142+165-

173+183-213. 
- Larsen, O. S. (2018). Når børn stiller diagnoser. Online: 

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=5266  
- Marschall, A. & Grumløse, S. (2016): Børn skal have lov til at gå åbne og nysgerrige 

ud i verden, Kristeligt Dagblad.  
- Mini-cases til Piaget, ukendt ophav.  
- Nilson, K. (2012): Eksperter: Børn skal lære fra vuggestuen. Politiken.dk.  
- Tegneseriestribe ”Radisserne”, ukendt ophav.  
- Ågård, D. (2018): Motivation. Frydenlund. S. 20-28.  

 
Film/Filmklip: 

- Amnesi: https://www.youtube.com/watch?v=WmzU47i2xgw 

- Demens: https://www.youtube.com/watch?v=fyZQf0p73QM  
- Mitcfu.dk: 9z mod Kina, afsnit 1+2.  

- Pavlov: https://www.youtube.com/watch?v=S6AYofQchoM 

- Skinner: https://www.youtube.com/watch?v=MOgowRy2WC0 

- Piaget: https://www.youtube.com/watch?v=-gWJrZ7MHpY 
- Piaget: https://www.youtube.com/watch?v=9YWlfRTBhAQ  
- Piaget: https://www.youtube.com/watch?v=OinqFgsIbh0 

 
I alt ca. 55 sider.  
 

Omfang 

 

16 lektioner á 45 minutters varighed. (virtuelt) 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har fokuseret på tre områder af kognitionspsykologien: Hjernens funktio-
ner, herunder perception og hukommelse, læringsteorier, samt motivation. Formålet 
har været at øge indsigten i, hvordan vi lærer bedst, hvilke udfordringer der kan op-
stå i forbindelse med læring, og hvordan disse kan løses. Endelig er forløbet end ud i 
en diskussion om, hvad god læring er.  

 

Centrale faglige mål fra læreplanen: 

- redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologi-
ske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-
kulturel kontekst  

- formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt ud-
vælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder 
digitale medier, 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 problemstillin-
ger  

- redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder 
kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne 
skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden  

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=5266
https://
https://www.youtube.com/watch?v=WmzU47i2xgw
https://www.youtube.com/watch?v=fyZQf0p73QM
https://www.youtube.com/watch?v=S6AYofQchoM
https://www.youtube.com/watch?v=MOgowRy2WC0
https
https://www.youtube.com/watch?v=-gWJrZ7MHpY
https://www.youtube.com/watch?v=-gWJrZ7MHpY
https://www.youtube.com/watch?v=9YWlfRTBhAQ
https://www.youtube.com/watch?v=OinqFgsIbh0
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- vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers 
tænkning og handlinger  

 

Faglige fokuspunkter: 
Bottom-up og top-down processer, Rosenthal-effekten, Halo-effekten, Stereotyper, 

Sensorisk, korttids- og langtidshukommelse, Eksplicit og implicit hukommelse, Epi-

sodisk og semantisk hukommelse, Procedurehukommelse, perceptuel hukommelse 

og hukommelse for emotionelle reaktioner, Behaviorisme, Udsagnet ”Mennesket 

fødes som en tom skal”, Pavlovs hundeforsøg, Forsøget med Albert og den hvide 

rotte, Skinners rotteforsøg, Klassisk og operant betingning, Udslukning, Stimulusge-

neralisering, Straf er uhensigtsmæssigt, Köhlers chimpanseforsøg, Piaget, Kognitivt 

skema, Adaptation, Assimilation, Akkommodation, Den senso-motoriske fase, Den 

præ-operationelle fase, Den konkret-operationelle fase, Den abstrakt-operationelle 

fase, Luria, Vygotsky, Hughes forsøg, Price-Williams studie af mexicanske børn, 

Situeret og distribueret læring, Tavs og sproglig viden, Mesterlære, Qvortrups tre 

vidensformer, Selvbestemmelsesteori, 9z mod Kina.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Virtuel nødundervisning: Individuelt arbejde, caseanalyse, begrebstræning, 

eksamenstræning.   

 

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

Titel 4 

 

Livsudfordringer 

Indhold Litteratur: 
- Jensen, C. T. & Quorning (2018): Undersøgelser i psykologi. Systime. S. 170-173.   
- Karkov, R. (21. februar 2011): Facebook får os til at føle os som tabere. Viden-

skab.dk. Online: https://videnskab.dk/kultur-samfund/facebook-far-os-til-
fole-os-som-tabere.  

- Larsen, O. S. (2010). Psykologiens veje (1. udg.). Systime. S. S. 37-39+44-
46+284-289+292-298+301-302+399-413. 

- Larsen, O. S. (2018). Coping. Online: https://psykveje.systime.dk/?id=5806 
- Nielsen, K. & Ehnhuus (23. december 2017): Hver tredje gymnasielev føler ofte 

stress: det perfekte er blevet normalt. Dr.dk. Online: 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/hver-tredje-gymnasieelev-foeler-ofte-
stress-det-perfekte-er-blevet-normalt 

- Rashid, I. (2017): Læge: Hvornår og hvordan slukker du for din hjerne? Kristeligt 
Dagbrad. Online: https://www.kristeligt-dagblad.dk/det-digitale-liv/laege-
hvornaar-og-hvordan-slukker-du-din-hjerne  

- Ritzau (3. juni 2013). Unge har sværere ved at bryde den sociale arv. Online: 
http://politiken.dk/indland/art5475797/Unge-har-sv%C3%A6rere-ved-at-
bryde-den-negative-sociale-arv. 

- Toft, L. M.: Tine blev syg af stress. (Ukendt kilde).  
- Zouzou, R. P. (29. februar 2012). Kan man overhoved bryde den sociale arv i dette 

land?. Online: http://politiken.dk/debat/art5476639/Kan-man-
overhovedet-bryde-den-sociale-arv-i-dette-land. 

 

 
Film/Filmklip: 

- Mitcfu.dk: De perfekte piger afsnit 1.  
- Mitcfu.dk: Eksperimentet – Familien som skærmjunkier 
- Mitcfu.dk: Eksperimentet – Familien på skærmafvending 

 
I alt ca. 45 sider.  
 

Omfang 

 

 24 lektioner á 45 minutters varighed. (virtuelt) 

Særlige fokus-

punkter 

Med udgangspunkt i det senmoderne samfund har forløbet fokuseret på de livsud-
fordringer, man kan møde gennem livet. Det primære fokus har været på stress, 
herunder hvad det er, betydningen af arbejdsliv, skærmtid, coping og behandling, 
men også udfordringer ift. personlighed, identitet og narcissisme har været genstand 
for undersøgelse og diskussion.  

 

Centrale faglige mål fra læreplanen: 

- redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologi-
ske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-
kulturel kontekst  

- formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt ud-
vælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder 
digitale medier, 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 problemstillin-

https://videnskab.dk/kultur-samfund/facebook-far-os-til-fole-os-som-tabere
https://videnskab.dk/kultur-samfund/facebook-far-os-til-fole-os-som-tabere
https://psykveje.systime.dk/?id=5806
https://www.dr.dk/nyheder/indland/hver-tredje-gymnasieelev-foeler-ofte-stress-det-perfekte-er-blevet-normalt
https://www.dr.dk/nyheder/indland/hver-tredje-gymnasieelev-foeler-ofte-stress-det-perfekte-er-blevet-normalt
https://www.kristeligt-dagblad.dk/det-digitale-liv/laege-hvornaar-og-hvordan-slukker-du-din-hjerne
https://www.kristeligt-dagblad.dk/det-digitale-liv/laege-hvornaar-og-hvordan-slukker-du-din-hjerne
http://politiken.dk/indland/art5475797/Unge-har-sv%C3%A6rere-ved-at-bryde-den-negative-sociale-arv
http://politiken.dk/indland/art5475797/Unge-har-sv%C3%A6rere-ved-at-bryde-den-negative-sociale-arv
http://politiken.dk/debat/art5476639/Kan-man-overhovedet-bryde-den-sociale-arv-i-dette-land
http://politiken.dk/debat/art5476639/Kan-man-overhovedet-bryde-den-sociale-arv-i-dette-land
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ger  

- 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: 

Personlighed, trækteori, den forsigtige og den risikovillige type, det senmoderne 

samfund, Bourdieu om social arv, habitus og kapital, Eriksons, Giddens og Gergens 

identitetsopfattelser, social identitet, jeg identitet, social arena, refleksivt projekt, 

ontologisk sikkerhed, multipelt selv, narcissistisk personlighedsforstyrrelse, nynarcis-

sismen, tre overordnede tilgange til stress, akut stress, kamp og flugt reaktion, kro-

nisk stress, Lazarus’ definition af stress, Holmes og Rahes sociale tilpasningsskala 

Karasek og Theorells krav-kontrolmodel, indre og ydre faktorer, der skaber stress, 

udbrændthed, det grænseløse arbejde, konsekvenser ved skærmforbrug, coping.   

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Virtuel nødundervisning: Individuelt arbejde, caseanalyse, begrebstræning, 

eksamenstræning.   

 

Retur til forside 

 


