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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Udvikling 

Indhold Læsestof: 

Intromateriale til psykologi CB – 2018-2019 

Klasserumskultur med mere, mobiltelefon, computer, Iphone, Ipad og lignende, 

håndsoprækning, lektier, Ludus, mad, drikke, frikvarter og snyd(eget materiale). 

Mindsetbaseret undervisning fra ”Mindsetbaseret undervisning – fra præstationskultur 

til læringskultur” af Allan Andreasen Kortnum, Jeppe Agger Nielsen og Peter Arnborg 

Videsen fra Dansk Psykologisk Forlag fra 2016 side 26-28. 

Læreplan til psykologi C – valgfag, august 2017. 

Læreplan til psykologi B – valgfag, august 2017. 

”Den nye psykologihåndbog”(2003) af Lene Hauge, Mogens Brørup og Ulrik Lyager 

Thomsen side 61-62(omsorg) 

”Psykologiens veje”(2012) af Ole Schultz Larsen side 69-71(arv), 73-75(menneskets 

udvikling i et livslangt perspektiv), 82-95(udvikling, selv), side 96-101(tilknytning), side 

113-126(sårbarhed, resiliens), side 326-330, 333(familien)  

”Psykologi – fra celle til selfie”(2015) af Flemming Andre Philip Ravn og Troels Wolf 

side 148-155(arv, miljø, sårbarhed, resiliens) 

”Kulturen og det sociale liv – Psykologifagets grundbog”(2010) af Flemming B. Ol-

sen(red.) side 218, 222(sårbarhed, resiliens) 

”Synopsis i psykologi – sådan!” af Jette Hannibal fra 2009. 

5 eksempler på synopser i psykologi B(eget materiale) 

Vejledning i at skrive en synopsis i psykologi B(eget materiale) 

Det daglige arbejde i undervisningen med bilag eller cases til eksamen i psykologi 

B(eget materiale). 

 

Dokumentar: 

”Min barndom i helvede” af Lisbeth Zornig Andersen fra 2012.  

”De brændte børn” om Gry Rambusch fra 21. januar 2015 i DR2 af Nanna Kari Jensen 

og Pernille Bervald Jørgensen 

”Eksperimentet – sådan udvikler du dit barns hjerne bedst”, DR2, 3. januar 2012 om 

det udtryksløse ansigt/stenansigtet/stoneface af Line Friis Frederiksen og Martin Sund-

strøm 

”Gensyn med de glemte børn. Rumænske adoptivbørn”, BBC, 2000 

 

Bilag/cases: 

”Du er grim og dum” af Lene Kjældgaard, BT, 15.12.2012(uddrag). 

”Gry blev tvangsfjernet for sent” af Mette Jensen den 15. august 2013 i ”Alt for da-

merne”(uddrag) 

”Tidligt skadede adoptivbørn har alvorlige psykiske problemer som voksne” af Anne 

Ringgaard i Videnskab.dk den 23. februar 2017. 

”Ikke glad for at deltage i rytmik” fra 

http://www.netsundhedsplejerske.dk/brevkasse/udskriv.pdf?id=22086 af Helen Lyng 

Hansen 

”Spædbørn forstår følelsesudtryk!” fra Forskningsnyt fra Psykologi 2002, 11(2) 

http://www.netsundhedsplejerske.dk/brevkasse/udskriv.pdf?id=22086
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”Den vigtige kommunikation mellem småbørn og forældre”(2010) fra 

www.laesepaed.dk/index.php?option=com_docman&task 

”Kauai-undersøgelsen”(uddrag) fra ”Risiko og resiliens” i ”Psykologiens veje”, Website, 

Systime, af Ole Schultz Larsen 

”Blev voldtaget af sexkunder som 10-årig”(uddrag) i Udeoghjemme.dk den 9. januar 

2014 af Mikkel Milsgaard 

”Case Patrick”(uddrag) – Tidsskriftet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

”Halvdelen af plejebørn har psykiske lidelser”, Videnskab.dk, Andreas R. Graven, 22. 

januar 2014, fra forskning.no, oversat af Julie M. Ingemanson 

”Omsorgssvigt, Risiko- og beskyttelsesfaktorer”(uddrag), Socialstyrelsens Vidensportal 

 

I alt 102 sider 

Omfang 

 

44 lektioner a 45 minutter.  

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: social determinisme, social mobilitet, generationsmobilitet, karrieremo-

bilitet, social arv, genetisk arv, social arv som chanceulighed, psykosocial arv, internali-

sering, psykosociale belastninger, genetisk disposition, sårbarhed, resiliens, coping, 

mønsterbryder, Danny Dorling: sociale forskelle, funktionstømt familie, netværksfami-

lien, et refleksivt samvær, traditionsbestemt samvær, forhandlings- og aftalefamilier, 

patriarkalsk familie, børnecentreret familier, trofæ- og curlingbørn, teamfamilien, sving-

dørsfamilien, det sociale akvarium, medfødte temperamenter, de lette børn, de besvær-

lige børn og de langsomme børn, pasform, barnets psyko-sociale udvikling, udviklings-

krise, fundamental tillid kontra mistillid, selvstændighed kontra skam og tvivl, den ældre 

spædbarnsforskning/psykoanalytiske udviklingspsykologiske studier af børn, den mo-

derne empiriske spædbarnsforskning, lagdelt model, det nyfødte spædbarns sansemæs-

sige evner, amodal/tværmodal perception, realistisk verdensopfattelse, vitalitetsfølelser, 

primære følelser, begyndende selv, det selektive sociale smil, ansigtsduetter, non-verbal 

kommunikation, at stimulere barnets nysgerrighed, understimulation, overstimulation, 

følelsesmæssig smitte, empati, forsøget med det udtryksløse an-

sigt/stenansigtet/stoneface/still face experiment, skema, RIG(repræsentationer af in-

teraktioner der er blevet generaliseret), fremkaldt ledsaget, kerneselv, fælles opmærk-

somhedsfokus, social refereren, intentionel kommunakation, affektiv afstemning, selek-

tiv afstemning, fejlafstemning, intersubjektive selv, sproget som et tveægget sværd, tavs 

viden, sproglig viden, et sandt selv, et falsk selv, det verbale selv, selvbiografiske fortæl-

linger, virkelighed, fantasi, identitet, det narrative selv, Konrad Lorentz´s studier af 

prægning hos gæs, tilknytning, Bowlby, før-tilknytning, begyndende tilknytning, selektiv 

tilknytning, tilknytningsadfærd, separationsangst, udforskningsadfærd, fremmedsituati-

onstesten, Ainsworth, tryg tilknytningstype, utryg-undgående(afvisende), utryg-

ængstelig(ambivalent, nervøs) tilknytningstype, utryg desorganiseret tilknytningstype, 

adfærd i fremmedsituationstesten, hospitalisme, spædbarnsdepression, separationsreak-

tioner (protest, fortvivlelse og emotionel(følelsesmæssig)), kvindefængsel, rumænske 

børnehjemsbørn, institutionel autisme, adoption af rumænske børnehjemsbørn, Spitz, 

Bowlby, Harlows forsøg med aber(ståltrådsmor og frottémor), Kari Killén, vanrøgt, 

fysisk overgreb, psykisk overgreb, seksuelt overgreb, reaktioner på omsorgssvigt, kon-

taktforstyrrelser, depression, dissociation, forsinket udvikling, overdrevent veltilpassede 

eller voksne børn, hyperaktiv, destruktiv, ansvar, skyld, hemmeligholdelse, sårbarhed og 

resiliens. 

 

http://www.laesepaed.dk/index.php?option=com_docman&task
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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 teori-

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

- inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger 

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

ligt begrebsapparat på en klar og præcis måde 

- demonstrere viden om psykologis metoder og behandle problemstillinger i samspil 

med andre fag 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde. 

Selvstændigt arbejde med at svare på spørgsmål 

Oplæg for klassen  

Øvelse i at anvende psykologifaglige begreber på bilag 

Cooperative Learning 

Retur til forside 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Ondskab 

 

Indhold Læsestof: 

”Kulturen og det sociale liv – Psykologifagets grundbog”(2010) af Flemming B. 

Olsen(red.) side 95-104, 118-122, 343-344(social adfærd, social kognition, gruppe-

psykologiske processer, stereotyper, fordomme, diskrimination) 

”Ondskabens psykologi – Socialpsykologiske essays” af Rolf Kuschel, Faezeh 

Zand og Jan Øberg(2009) side 15-25, 27-41 

”Psykologiens veje”(2012) side 53-59(Freud), 303-309(Interpersonel kommunika-

tion) 350-353, 356-361(grupper) 

”Personlighedsforstyrrelser”(2005) af Ingrid J. Kristensen side 69-85 

”Psykologi – fra celle til selfie”(2015) af Flemming André Philip Ravn og Troels 

Wolf side 190-192, 203-204(social adfærd, gruppepsykologiske processer, inklusi-

on og eksklusion samt social indflydelse) 

”Digital mobning – Kræn Bech-Petersen” fra kraenbech.dk/opgaver/sem-

psykologi – digital-mobning.pdf(kommunikation i sociale sammenhænge og på 

digitale medier) 

”Bachelor: Sæt ind mod digital mobning” i Folkeskolen.dk – fagblad for undervi-

sere, Bachelorprojekt mobning”, 19. september 2016 af Thorkild Thej-

sen(kommunikation i sociale sammenhænge og på digitale medier) 

”Piger mobber mere på nettet” i Videnskab.dk af Arild S. Foss den 15. oktober 

2013 oversat af Julie M. Ingemansson(kommunikation i sociale sammenhænge og 

på digitale medier)  

 

Dokumentar: 

“Philip Zimbardo: The Psychology Of Evil/Ted Talk-TED.com fra 

https://www.ted.com/.../philip_zimbardo_on_the_psychology_of_...22.sept. 

https://www.ted.com/.../philip_zimbardo_on_the_psychology_of_...22.sept
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2008  

“Fordomme”, DR, 7. november 2015, Joachim Brandt-Møller 

“Menneskedyret (1)”, 20. September 2005, TV2, Ole Juncker 

 

Bilag/Cases:  

”Overraskende mange er bange – DPU – Aarhus Universitet”(uddrag), 14. august 

2012 af Camilla Mehlsen 

”Forråelsen ramte også mig”, Jesper Sølund Madsen, Politiken, 26. maj 2007 

”Psykopati kan ses i hjernen” af Marianne Fajstrup i Berlingske Tidende den 8. 

maj 2012 

”Ondskaben lurer overalt”(uddrag) af Peter Olesen i Kristeligt Dagblad den 25. 

maj 2013 

”Mobning: 37 procent af dem, der er blevet mobbet, har selv begået mobning”, 

Folkeskolen.dk, mobning, 20. august 2017, Karen Ravn 

”Genkendelser af digital mobning. Freja vs Ronja vs Arto vs Sara vs Emma”, Jette 

Kofoed, 2009, trykt i: ”Mobning. Sociale Processer på Afveje”, Jette Kofoed & 

Dorte Marie Søndergaard(red.), Hans Reitzels Forlag 

”Forskere angriber klassisk psykologi-eksperiment”(uddrag), Videnskab.dk, Jon 

Ludvig Hammer, 22. november 2012 

”Vi kan alle blive bødler”, Berlingske Tidende, 26. juni 2006, Svend Arvid Birk-

land 

 

I alt 120 sider 

Omfang 

 

30 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: mobning, projektion, kompensation, splitting, empati, reality-tv, 

antikonform, mordet på Kitty Genovese, eksperimentet ”epileptikeren”, tilskuer-

effekten, digital mobning, face-to-face mobning, Dan Olweus´ og eXbus´ definiti-

on på mobning, anonymitet, umuligheden i at slippe væk, den uendelige offentlig-

hed, deindividualisering, bully-victim, over-jeget´s sygdom, samvittighed, moral, 

ideal-jeg, antisocial og dyssocial personlighedsforstyrrelse, ICD-10, DSM-IV, kri-

minalitet, psykisk sygdom, symptomer på psykopati, frustrationer, aggressioner, 

skyld, forbrydelser, løgne, internalisering, introjektion, realitetsprincippet, moral-

princippet, egocentrisk, id´et, biokemiske fund hos psykopater, føtalt alkoholsyn-

drom, hjernen, neuropsykologi, opdragelse, social træning, kognitiv terapi, medi-

cinsk behandling, Philip Zimbardos ”opskrift” på tortur: retfærdiggøre din hand-

ling, forpligte dig, bygge på dine i øvrigt acceptable værdier, ændre på rollen, æn-

dre på sproglige betegnelser og omtale, diffusion eller forskydning af ansvarlighed, 

begynde med et ubetydeligt skridt, gradvis ændring af autoritetsformen, gøre af-

stigning vanskelig/umulig, Sherifs definition af en gruppe, primærgruppe, sekun-

dærgruppe, formel gruppe, uformel gruppe, medlemsgruppe, referencegruppe, 

egengruppe, fremmedgruppe, gruppetænkning, gruppepolarisering, Cass Sunsteins 

undersøgelse af gruppepolarisering, individualpsykologisk og gruppepsykologisk 

syn på mobning, passive og provokerende mobbeofre, gruppepres, deindividuali-

sering, flokmentalitet, kommunikation, verbale og non-verbale signaler, kontekst, 

mening, fortolkning, huller, model af verden, tavs viden, følelsesmæssig smitte, 

mimiske koder, glæde, overraskelse, frygt, sorg, vrede, gestuelle koder, positur-

koder, øjenkontakt, ekstra-verbale koder, kropskontakt-koder, afstandskoder, ko-
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der for fremtræden, definition på ondskab, aggression, godt og ondt, Freud: ond-

skab, arv, miljø, den frie vilje, behaviorisme: ondskab, Adornos teori om den auto-

ritære personlighed, Carl Goldbergs fem faktorer i barndommen: sårbarhed over 

for oplevelse af skam, mangelfuld tilknytning til signifikante omsorgspersoner, 

manglende færdigheder i at føle sorg, sproglige vanskeligheder ved at udtrykke 

følelser, betydningsfulde personers skinhellighed, empati: arv eller miljø, empatiens 

pauseknap, neuropsykologiske forklaringer på ondskab: episodisk dyskontrol, 

analbolske steroider, MAOA-genet, Jonathan Pincus´ teori, hospitalseksperimen-

tet, Philip Zimbardos Stanford-fængselseksperiment, Muzafer Sherifs ”Røverhu-

le”-forsøg, ind- og udgrupper, kategori, tænkning, helheder, Tajfels sociale identi-

tetsteori, konformitet, komplians, autoritet, lydighed, Milgram og Solomon Aschs 

streg- og linjeforsøg 

 

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 

- 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 

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

linger i samspil med andre fag  

- at arbejde selvstændigt og/eller i grupper over længere tid med synopsis 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning.  

Gruppearbejde. 

Synopsisgennemgang 

Gruppeoplæg 

Cooperative Learning 

Retur til forside 

Titel 3 

 

Køn 

Indhold Læsestof: 

”Psykologiens veje”(2012) af Ole Schultz Larsen side 25-36(køn, identitet) 

”Psykologi – fra celle til selfie”(2015), Columbus, af Flemming Andre 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) 
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Dokumentar: 

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

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

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

Henderson, Johanne Vinten og Line Friis Frederiksen 

”Bech og de ekstreme aktivister (3) - LGBT-personers rettigheder”, TV2, 10. okto-

ber 2019, Tobias Hertz og Kristian Bech Jakobsen 

”Bøssestudier (1) - sex”, DR3, 4. november 2013 

”Jalousi - kærlighedens gift”, DR2 Tema, 15. december 2007 

 

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) 

“Vi er mennesker, før vi er køn”(uddrag), Nikoline Linnemann Prehn, debat, In-

formation, 29. juni 2018 

”Frugtbare kvinder hader kønne piger”, 12. november 2018, Sybille Hildebrandt, 

Videnskab.dk 

”Kønsforskelle i hjernen”(uddrag), Marte Mesna, 6. december 2013, Videnskab.dk 

”Børn låses fast i stereotype kønsroller(interview)”(uddrag), Pernille Aisinger, 25. 

maj 2010, Folkeskolen.dk 

”Den Nye Biologiske Fortælling om Kønnet”(uddrag) i https://f-

frekvensen.dk/den-nye-biologiske-fortaelling-om-konnet” af Thomas Wiben Jen-

sen, 2012 

 

71 sider 

Omfang 

 

34 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

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

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

færdspsykologi/behaviorisme, kognitiv psykologi, Freud, psykoanalysen, den post-

moderne psykologi, socialpsykologi, variationen i den mandlige og kvindelige køns-

rolle, biologisk, selvværd, fosterudvikling, hjernen, testosteron, pubertet, hormoner, 

seksualitet, kønsidentitet, kønsroller, magt, GLBTQ, ladyboys, queer theory, hete-

ronormativitet, Judith Butlers poststrukturalistiske tilgang, seksuel selektion, foræl-

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

mænd, kvinder mod kvinder, indirekte aggression, parforhold, kærlighed, monoga-

mi, jalousi, spidskompetencer, teknik, navigation, stereotyper, fordomme og dis-

krimination 

 

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 

https://f-frekvensen.dk/den-nye-biologiske-fortaelling-om-konnet
https://f-frekvensen.dk/den-nye-biologiske-fortaelling-om-konnet
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- 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 4 

 

Klinisk psykologi, herunder OCD og autisme 

Indhold 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: 

”Mit ekstreme liv med OCD”, BBC, DR3, 24. 10. 2018 

”Besat af tvangstanker”, TV2, oprindelig BBC, 3. januar 2017, Jo Hughes, Joe Carey 

og Charlotte Guldberg 

”Styret af tvangstanker”, DR1, 2. april 2019, Asbjørn Date  

 

Bilag/Cases: 

”Børn med OCD kan kureres uden medicin” fra Videnskab.dk den 5. december 

2014 af Lise Brix  

”Kognitiv adfærdsterapi for OCD” i OCD-klinikken.dk af Freja Thomsen den 28. 

oktober 2015 

 

Autisme: 

 

Læsestof: 

”Autisme og Aspergers syndrom - en introduktion”, (2010), af Uta Frith, Dansk 

Psykologisk Forlag, side 15-45, 59-69 

 

Dokumentar: 

”Louis Theroux - autisme”, DR2, 14. 2. 2013 

”Adam alene i verden - min søn er autist - et ungt liv med Aspergers syndrom”, 

TV2, 6. 5. 2009, Marianne Kaplan 

 

Bilag/cases: 
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”Blind for andres sind - Autisme og Aspergers syndrom” af Lennart Pedersen, psy-

kolog og specialist i børneneuropsykologi, artikel i ”Liv & Krop”, nr. 4, efterår 2001 

”Ti ting ethvert barn med autisme ville ønske du vidste”, Ellen Notbohm oversat 

med forfatterens tilladelse af Lars Ofverlind i 2009 

”Ny afgørende viden om autisme”, BT.dk af Thorkild Jacobsen den 21. oktober 

2012 

 

I alt 93 sider 

Omfang 

 

30 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

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

tvangstanker, tvangshandlinger, renlighed, ængstelighed, seksuelle fantasier, usynlige 

tvangshandlinger, mentale ritualer, synlige ritualer, rengøringstvang, frizone, funkti-

on, håndtering, genetik, serotonin, vaske hænder, snavs, at tage styrtebad, tjek-

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

udbrud, biologiske årsagsforklaringer, hormoner, neuroanatomi, medicin, 

KAT(kognitiv adfærdsterapi), ERP(eksponering- og responsprævention), responsiv 

indlæring, klassisk betingning, operant indlæring, negativ forstærkning, komorbidi-

tet, funktionel kontekstualisme, prøvebehandlingsperiode, ambulant behandling, 

hospitalsbehandling, forberedende samtale, udredning, funktionel analyse, behand-

lingens mål, behandlingsforslag, behandlingskontrakt, prøvehandling, hjemmeopga-

ve, hovedbehandling, vedligeholdelsesplan og opfølgning. 

 

Kernebegreber i autisme: autismespektrum, klassisk autisme, autismespektrumfor-

styrrelse, diffus, atypisk autisme, klassisk Aspergers syndrom, gensidig social interak-

tion, kommunikation, gentagne handlinger, snævre interesseområder, alder for ud-

brud, fælles opmærksomhed, regressiv udvikling, alder for autismediagnose, Leo 

Kanners myte eller fejlopfattelse af autisme, psykisk udviklingshæmning, hemmeligt 

superintelligente, Michael Rutter, adfærdsterapi, adfærdsændring, TEACCH, PECS, 

intelligens, højfunktionsautisme, ”Rainman”, autister som teenagere, voksne og 

gamle, neurologisk udviklingsforstyrrelse, forsøg med enæggede og tveæggede børn 

og autisme, genernes betydning, komorbiditet, granatspliteffekten, kugleanalogien, 

stabilitet, ustabilitet, blodgennemstrømning i hjernen, EEG, MEG, hjernens størrel-

se, havebeskæring og beskæring i hjernen på et autistisk barn, Sterns intersubjektive 

selv, herunder fælles opmærksomhedsfokus, social refereren, intentionel kommuni-

kation, visuelle kløft, affektiv afstemning, selektiv afstemning, fejlafstemning, Sterns 

verbale selv, herunder sproget som et tveægget sværd, tavs og sproglig viden, sandt 

og falsk selv, narrativ selv, herunder fantasi og virkelighed. 

 

 

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 
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- 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 127 

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

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

183-184(tænkningens betydning for menneskets forståelse af sig selv og omverde-

nen), side 199-216(læring, motivation), side 282-283(individuelle forskelle i livsstil), 

side 381-397(kulturpsykologi, herunder kulturelle normer og konsekvenser af globa-

liseringen for identitet og socialt samspil), side 399-403(håndtering af udfordringer, 

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

”Copingstrategier” fra www.stressogros.dk/coping(håndtering af udfordringer, her-

under coping) 

 

Dokumentar: 

”Mesterhjerner (3) - Hukommelse”, DRKultur, 14. 3. 2017, Anders Aamand og 

Peter Lund Madsen 

”9.z mod Kina 1-2-3-4”, 2013, Irene Thyrri og Lisbeth Dilling 

”Stress (1)”, Leif Andrée, Robert Sopolsky og Anders Hansen, SVT1, 23. septem-

ber 2019 

 

Bilag/cases: 

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

le.dk – fagblad for undervisere, debat, 22. juni 2017, Michelle Metanoia(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(psykologiske, sociale, digitale og kulturelle 

forholds betydning for læring, motivation og hukommelse) 

”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(psykologiske, sociale, digitale og kulturelle forholds 

betydning for læring, motivation og hukommelse) 

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

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

http://www.stressogros.dk/coping(håndtering
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”Velkommen i klubben”, Weekendavisen, 4. februar 2011 

”Sådan træner du dit dyr - videnskabeligt”(uddrag), Videnskab.dk, 8. januar 2011, 

Line Emilie Fedders 

”Et godt forhold til læreren får eleverne til at lære mere”(uddrag), Forskerzonen, 

Videnskab.dk, Louise Klinge, 12. april 2016 

”Tag magten over elevernes mobil - for læringens skyld”(uddrag), Jennifer Jensen 

og Maria Becher Trier, Folkeskolen nr. 16, 24. september 2015 

”Den grønne skole”(uddrag) fra Politiken den 13. oktober 2002 

 

 

65 sider 

 

 

42 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: Konfronterende, distancerende, udadvendt følelsesmæssig, indad-

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

etnocentrisme, kulurrelativisme, 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, 

implicit hukommelse, episodisk hukommelse, semantisk hukommelse, procedure-

hukommelse, perceptuel hukommelse, hukommelse for emotionelle reaktioner, tavs 

og sproglig viden, behavioristisk læringsform, kvalifikationer, kompetencer, kreativi-

tet, undervisningsformer, zonen for den nærmeste udvikling, stilladsering, mesterlæ-

re, motivation, nysgerrighed, mening, mestre færdigheder, interesse, selvtillid, aner-

kendelse, belønning og konkurrence, etnocentrisme, kulturrelativisme, majoritet, 

minoritet, den symbolske magt, assimilation, integration, segregation, Sandra Wall-

mans undersøgelse, stereotyp, fordom, stigmatisering, Gordon W. Allports kontakt-

teori, Ishu Ishiyamas teori om kulturelle forskelle og konflikter: konflikt i forhold til 

værtskulturen, lav konflikt, konflikt i forhold til den hjemlige kultur, tokulturel kon-

flikt, kollektivisme, individualisme, etnicitet, ungdom og køn, familiens betydning, 

tokulturel livsform og symbolsk etnicitet 

 

Mål: 

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

- 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 

Elevoplæg. 

Dokumentarudsendelser. 

Summegrupper. 

Klasseundervisning. 

Gruppearbejde. 

Cooperative learning 

Synopsis-skrivning 

Retur til forside 

 

 

Titel 6 

 

Videnskabelige undersøgelsesmetoder og feltarbejde 

Indhold ”Psykologiske feltundersøgelser - Psykologi B”, Systime, 2013, Ole Schultz Larsen, 

side 41-42(etik) 

”Psykologiske feltundersøgelser - ibog”, Systime, 2017, Ole Schultz Lar-

sen(undersøgelsesmetoder, herunder eksperiment, observation, interview og spørge-

skemaundersøgelse samt simpel analyse af data) 

Feltarbejde 

”Undersøgelser i psykologi”, Systime, 2018, Charlotte Tieka Jensen og Katrine 

Quorning, side 16. Eleverne har kritiseret følgende 5 undersøgelser: 

1. Russell Clark og Elaine Hatfield, 1989, “Sex med en fremmed”. 

2. Mary Ainsworth, 1970´erne, ”Fremmedsituationstesten”. 

3. Muzafer Sherif, 1954, ”Robbers Cave”. 

4. Stanley Milgram, 1961-1963, ”Autoritet og lydighed”. 

5. Solomon Asch, 1950´erne, ”Gruppepres og konformitet” 

 

I alt 43 sider 

 

Samlet sidetal: 494 sider 

Omfang 

 

16 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: mål, metode, design, sample, problemstilling, teori, hypotese, kvanti-

tativ, kvalitativ, målingsvaliditet, intern validitet, ekstern validitet, generaliserbarhed, 

økologisk validitet, reliabilitet, triangulering, udførelse, databehandling, rapportering, 
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observation, bias, casestudier, struktureret, ustruktureret, observatør, deltager, labo-

ratorieobservation, feltobservation, eksperiment, korrelation, kausalitet, randomise-

ret, interview, ustruktureret interview, spørgeskemaundersøgelse, udvælgelse, bort-

fald og svarkategorier 

 

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 forklaringer på psykologiske problemstillinger 

- 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 

- 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 begrebsap-

parat 

- 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 

arbejdsformer 

Klasseundervisning.  

Gruppearbejde.  

Summegrupper.  

Cooperative Learning 

Oplæg. 

Arbejde med feltarbejde 

Retur til forside 

 

 

 


