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

 

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 



 

Side 2 af 14 

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

113-126(sårbarhed, resiliens), side 326-330, 326(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. 

Eksempler på synopser i psykologi B(eget materiale) 

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

Udarbejdelse af synopsis om udvikling 

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.  

”Gensyn med de glemte børn. Rumænske børnehjemsbørn”, TV2, 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) 

”Den vigtige kommunikation mellem småbørn og forældre”(2010) fra 

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

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

2014 af Mikkel Milsgaard 

 

I alt 102 sider 

Omfang 

 

40 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 

http://www.netsundhedsplejerske.dk/brevkasse/udskriv.pdf?id=22086
http://www.laesepaed.dk/index.php?option=com_docman&task
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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. 

 

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 

 

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 303-309(Kommunikation i sociale sammenhænge) 
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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. 

2008  

 

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 

Udarbejdelse af synopsis om ondskab 

 

I alt 120 sider 

Omfang 

 

28 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-

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

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, stereotyp, fordom, 

stigmatisering, hospitalseksperimentet, Philip Zimbardos Stanford-

fængselseksperiment, Muzafer Sherifs ”Røverhule”-forsøg, ind- og udgrupper, 

kategori, tænkning, helheder, Tajfels sociale identitetsteori, konformitet, kompli-

ans, 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 
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Titel 3 

 

Videnskabelige undersøgelsesmetoder og feltarbejde 

Indhold Læsestof: 

”Psykologiske feltundersøgelser”(2018) kapitel 33 om psykologiske feltundersøgel-

ser fra https://psykveje.systime.dk, (undersøgelsesmetoder, herunder eksperiment, 

observation, interview og spørgeskemaundersøgelse samt simpel analyse af data) 

Feltarbejde med powerpoint-præsentation 

 

Mål om metode 

Design og sample 

Lav et pilotstudie og overvej undersøgelsens validitet og reliabilitet 

Udførelse og databehandling 

Rapportering 

Forord 

Observation 

Hvad skal man overveje, inden man går i gang med at observere? 

Gode råd ved observationsstudier 

Forslag til observationer 

Eksperiment 

Forslag til hukommelseseksperimenter 

Interview 

Spørgsmål 

Registrering 

Interviewråd 

Forslag til interview 

Spørgeskemaundersøgelse 

Udformning af spørgsmål og svarkategorier 

Udvælgelse og bortfald 

Selve formuleringen af spørgsmål og svarkategorier 

Forslag til spørgeskemaundersøgelser 

Korrelationsundersøgelse 

Forslag til korrelationsstudier 

Skemaer og diagrammer til specifikke undersøgelser 

Observation af samspillet i en gruppe 

Observation af arbejdsgruppe ved hjælp af kommunikationsdiagram 

Observationsskema til spædbørn  

Behandling af data 

 

43 sider 

Omfang 

 

14 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: kvantitativ, kvalitativ, design, sample, pilotstudie, validitet, må-

lingsvaliditet, intern validitet, ekstern validitet, økologisk validitet, reliabilitet, re-

præsentativ, reproducerbar, triangulering, observation: struktureret/ustruktureret, 

observatør/deltager, laboratorieobservation/feltobservation, kvantitativ/kvalitativ, 

uafhængig og afhængig variabel, randomisering, laboratorieeksperiment, feltekspe-

riment, naturlig eksperiment, gruppebaseret og individbaseret eksperiment, bi-

https://psykveje.systime.dk/
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as/skævhed/fejlkilde, forsøgsgruppe, kontrolgruppe, halvstruktureret og ustruktu-

reret interview, interviewråd, åbne og lukkede spørgsmål i en spørgeskemaunder-

søgelse, lukket spørgsmål med to svarmuligheder, et lukket spørgsmål med svarli-

ste, et lukket spørgsmål med svarskala, random sample, kvote sample, tilgængelig-

hedssample, korrelation, kausalitet, informeret samtykke, anonymitet, beskyttelse af 

deltagerne og retten 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 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 mel-

lem 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 menneskets 

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 sam-

spil med andre fag 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Elevoplæg 

Gruppearbejde 

Netsøgning 

Klasseundervisning 

Summegrupper 

Cooperative Learning 

Selvstændigt arbejde 

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Mennesker på flugt 

Indhold Læsestof:  

- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens Veje, ibog, systime, 2017.  

o Maslows behovshierarki 

o Kriser 

o Kollektive katastrofer 

o At komme sig over krisen 

o Tre former for kriseterapi 

o Etnocentrisme og kulturrelativisme 

o Kulturmøder 

o Kulturelle forskelle og konflikter  
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- Levander, Martin m.fl.: Anvendt psykologi, systime, 2008. 

o Posttramatisk stresssyndrom.  

- Ravn og Wolf: Fra celle til selfie, Columbus, 2015. 

o PTSD 

o Gruppepsykologi 

o Social kognition 

- Thorndal, Morten Hansen: Ærkedansker Perkerdansker, Columbus, 2018.  

o Tre identitetsvalg hos etniske minoriteter 

 

Dokumentar: 

- Neurologisk perspektiv på traumer: 

https://www.udsatteflygtninge.dk/film.html  

- At leve med traumer: http://traume.dk/node/135  

- Dokumentar: I krig med sig selv.  

- Class-divided-eksperimentet: 

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

- Tedtalk med Özlem Cekic om dialogkaffe. 

- Dokumentar: Konfrontation, mitcfu.dk.  

- Dokumentar: Rodløs, Afsnit 1 og 2, mitcfu.dk.   

 

Bilag/cases: 

- Al, Reem: Jeg er ved at miste kulturbalancen, Information, 7. november 2013.  

- Ejlertsen, Martin: Muslimske kvinder bærer tørklæde frivilligt, Kristeligt Dagblad, 

19. april 2008.  

- Jørgensen, Steen: DF vil forbyde skolepiger at gå med tørklæde, Jyllands-Posten, 

19. august 2014.  

- Kamil, Carolina: Salam kunne hverken tale eller huske: Da jeg kom ud af fængslet, 

tænkte jeg kun på at dø, Berlingske, 26. noveber 2017. 

- Lang, Mikas:  Der er ikke én hvid person i Danmark, som ikke har mødt racisme. 

Ikke én, Information, 9. marts 2019.  

- Larrain, Paula: Stop dæmoniseringen af os ikke-vestlige indvandrere!, Altinget.dk, 28. 

februar 2018.  

- Ringgaard, Anne: Unge med indvandrervaggrund er splittede mellem to liv, viden-

skab.dk, oktober 2014. 

- Empati, kultur og perspektivtagning, Magasiner P, 19- november 2016.  

- Undersøgelse fra dr.dk om indvandreres holdning til livet i Danmark: 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-det-mener-indvandrere-om-

livet-i-danmark 

 

I alt ca. 65 sider.  

Omfang 

 

36 lektioner á 45 minutters varighed.  

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: 
Maslows behovspyramide, udviklingskrise, akut traumatisk krise, typisk forløb i den 

akutte krise, kronisk traumatisk krise, kollektiv katastrofe, hjerneprocessor ved en-

keltstående og flere på hinanden kriser, behandling (eksponering, afslapning, 

EMDR), PTSD (udvikling, symptomer, behandling), grupper, gruppeidentitet, 

https://www.udsatteflygtninge.dk/film.html
http://traume.dk/node/135
https://www.youtube.com/watch?v=oGvoXeXCoUY
https://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-det-mener-indvandrere-om-livet-i-danmark
https://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-det-mener-indvandrere-om-livet-i-danmark
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gruppeklima, gruppepolarisering, roller, dikotomitænkning, Robbers Cave-

eksperimentet, social identitetsteori, minimalgruppeeksperiment, etnicentrisme, kul-

turrelativisme, minoritets- og mjoritetsgrupper, integrationsformer, homogene og 

heteregene samfund, class divided-eksperimentet, social kognition, kognitivt skema, 

assimilation, akkomodation, sociale markører, stereotyper, fordomme, diskriminati-

on, holdninger, kognitiv dissonans, kontaktteori, dialogkaffe, kulturelle konflikter, 

kollektivistisk og individualistisk kultur, tokulturel livsform/identifikation, risici ved 

at fokusere på kultur, som forklaring, dobbeltbevidsthed, ren identitet, bindestregs-

identitet, kreolsk identitet 

 

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  
– 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  
– 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  
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning.  

Individuelt arbejde.  

Gruppearbejde. 

Skriveøvelse.  

Caseanalyse. 

Begrebstræning, herunder vendespil, speeddating, walk-and-talk.  

Synopsistræning.  

 

Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Køn 

Indhold Læsestof:  

- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens Veje, systime, 2008, s. 25-36+255-260+264-

270+288-289+292-296+427-434+446-451+453-455.  

 

Dokumentar: 

- Biograf-film: En helt almindelig Familie.  

- Dokumentar: Drengen uden Penis – Fra Bruce til Brenda. Mitcfu.dk 

- Dokumentar: DR2 - uden køn. Mitcfu.dk 
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- Dokumentar: Forskning på kanten – Kvinder, mitcfu.dk.  

- Dokumentar: Jeg vil ikke være en pige, mor. DR.dk 

- Intelligens: https://www.youtube.com/watch?v=fj8ZQh43xjQ 

- Tedtalk: Adichie – We should all be feminists 

- Vincent (2015): https://www.dr.dk/nyheder/indland/video-vincent-vil-ikke-

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

 

Bilag/cases: 

- Bengtsen, D.: Løngab: Kvinder får ikke den samme løn som deres mandlige kolleger, 

DR.dk, 24. juli 2017. 

- Bennike, C. & Villesen, K.: I min familie er homoseksualitet en sygdom. Klamt, usselt, 

beskidt, Information, 23. juni 2018. Uddrag. 
- Bentsen, J. G.: Seks-årige piger ser mænd som de mest intelligente, Kristeligt Dag-

blad, 15. februar 2017.  

- Bergstrøm, I.: Han, hun eller hen? Brug af ordet 'hen' resulterede i mere inkluderende 

holdninger, Videnskab.dk, 21 september 2019. 

- Brix, L.: Årelang ventetid sætter transkønnede under ekstremt pres, Videnskab.dk, 5. 

februar 2016. 

- Brix, M. S.: 17-årige Vincent bliver betalt for at gå i kvindetøj: 'Jeg kunne slet ikke fo-

restille mig at være en pige, B.T., 23. september 2015.  
- Bygbjerg, S.: Derfor er det så provokerende at se en dreng i kjole, DR.dk, 11. juli 

2012.  

- Gerlach, C.: Det ved vi (ikke) om kønsforskelle i hjernen, Videnskab.dk, 7. septem-

ber 2017.  
- Ingvorsen, E. S.: Overlæge om transkønnede børn: 'Vi ser rigtig meget angst og depres-

sion, DR.dk, 12. nov. 2019. 

- Jeppesen, M.:  Joachim. B.: Det er biologisk, at kvinder hellere vil gå hjemme, Avi-

sen.dk, 8. februar 2016.  

- Nielsen, T.: Forskningsnyt: Kønshormoner styrer spædbarnets interesse for mennesker, 

Psykologiens Veje, iBog, 2017.  

- Pedersen, M. C.: Jacob vil ikke sættes i en kønskasse, Politiken, 9. april 2016. 

- Sexlinjen: http://www.sexlinien.dk/emneside-seksualitet-og-koen/koen.aspx  

- Thomsen, S. M.: Interkønnet, ciskønnet og queer: Kan du finde rundt i de 30 kønsbe-

greber?, Kristeligt Dagblad, 19. august 2016.  
 

I alt ca. 75 sider.  

Omfang 

 

46 lektioner á 45 minutters varighed.  

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: 
Det biologiske køn, kønsidentitet, binær kønsopfattelse, non-binær kønsopfattelse, 

heteronormativitet, dokumenterede kønsforskelle, evolutionspsykologisk forklaring 

på kønsforskelle, neuropsykologisk forklaring på kønsforskelle, Lutchmaya og Ba-

ron-Cohenz studie af kønshormoner og spædbørn, behavioristisk forklaring på 

kønsforskelle, kognitionspsykologisk forklaring på kønsforskelle, psykoanalytisk 

forklaring på kønsforskelle, postmodernistisk forklaring på kønsforskelle, socialpsy-

kologisk forklaring på kønsforskelle, variation mellem køn kontra variationer inden 

for det enkelte køn, alment accepterede kønsforskelle, kausalitet og kønsstudier, 

https://www.youtube.com/watch?v=fj8ZQh43xjQ
https://www.dr.dk/nyheder/indland/video-vincent-vil-ikke-saettes-i-baas-som-dreng-eller-pige-og-saadan-har-mange-unge
https://www.dr.dk/nyheder/indland/video-vincent-vil-ikke-saettes-i-baas-som-dreng-eller-pige-og-saadan-har-mange-unge
http://www.sexlinien.dk/emneside-seksualitet-og-koen/koen.aspx
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drengen uden penis - Fra Bruce til Brenda, Dr. Moneys teori og eksperiment, tvil-

lingestudier, etik i psykologiske eksperimenter, 30 kønsbegreber, årsagen til 

transkønnethed, behandling af transkønnede, forskellen på frygt og angst, forskellen 

på angst og en angstlidelse, angstens fire komponenter, fobiske angsttilstande, pa-

nikangst, generaliseret angst, unipolar lidelse, bipolar lidelse, symptomer på depres-

sion, tre typer af depression, årsager til depression, årsager til stigning i antallet af 

depressioner, behandling af angst og depression, eksperiment: DR2 - Uden køn, 

videnskabelig undersøgelse om virkningen af hen, parametre til at måle ulighed, 

horisontale og vertikale forklaringer på ulighed i løn, kønskvotering, statistisk dis-

krimination, social arena, Eriksons identitetsbegreb, jeg-identitet, social identitet, 

Gergens identitetsbegreb: Det multiple selv, Giddens’ identitetsbegreb, refleksivt 

projekt, ontologisk sikkerhed, Sartre, eksistensen går forud for essensen, tilværelsens 

absurditet, situationsbestemt frihed, det fremmedgjorte menneske, flugtreaktioner, 

skyldfølelse, eksistentielle grundvilkår, Yalom og frihed, isolation, meningsløshed, 

død, feminisme, kritik af kønsbegrebet og opdragelsen af drenge og piger, argumen-

ter i mod biologiske forklaringer på kønsforskelle, argumenter i mod kulturelle for-

skelle på kønsforskelle.  

 

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  
– 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  
– 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  
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning.  

Individuelt arbejde.  

Gruppearbejde. 

Caseanalyse. 

Quiz. 

Filmproduktion. 

Fremlæggelse. 

Begrebstræning, herunder vendespil, speeddating, walk-and-talk.  

Synopsistræning.  

 

 

Retur til forside 
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Titel 6 

 

Sådan bliver du rigtig klog 

Indhold Litteratur: 
- Buch, D. (2017): Ny app belønner studerende som holder nallerne fra mobilen, tv2.dk. 

(Uddrag). 
- Egelund, N. (2013): Kan vi lære af Kina?, Berlingske. (Uddrag). 
- Eskesen, A. H. (2011): Minister vil gøre op med den frie leg i vuggestuer, Politiken.  
- Larsen, O. S. (2010). Psykologiens veje (1. udg.). Systime. S. 127-142+155-

173+183-213. 
- Larsen, O. S. (2018). Højdepunktsoplevelser og flow. Online: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5384 
- 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 nysgerri-

ge ud i verden, Kristeligt Dagblad.  
- Mini-cases til Piaget, ukendt ophav.  
- Rottbøll, E. (2012): Hvordan man stamper motivation op af jorden, Information.  
- Tegneseriestribe ”Radisserne”, ukendt ophav.  
- Ågård, D. (2018): Motivation. Frydenlund. S. 20-28+49-51.  

 
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.+3+4. 

- 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. 75 sider.  

Omfang 

 

32 lektioner á 45 minutters varighed. (Virtuelt) 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: 
Kognitionspsykologi, Ebbinghaus’ hukommelsestest, Kritik af Ebbingshaus’ hu-
kommelsesforskning, Bartletts hukommelsestest, Kognitivt skema, Helhedsloven, 

Figur-grund-loven, Selektiv opmærksomhed, Ydre og indre faktorer, som påvirker 
opmærksomheden, Automatiske informationsprocesser, Kontrollerede informati-
onsprocesser, Sociale medier og læring, Cocktail-effekten, Bottom-up og top-down 
processer, Rosenthal-effekten, Halo-effekten, Stereotyper, Sensorisk, korttids- og 
langtidshukommelse, Eksplicit og implicit hukommelse, Episodisk 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 rot-
teforsøg, Klassisk og operant betingning, Udslukning, Stimulusgeneralisering, Straf 
er uhensigtsmæssigt, Köhlers chimpanseforsøg, Piaget, Kognitivt skema, Adaptati-
on, 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 videns-
former, Selvbestemmelsesteori, Dwecks teori om fixed og growth mind-set, Flow-
teorien, 9z mod Kina. 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5384
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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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  
– 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  
– 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  
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel nødundervisning: Individuelt arbejde, caseanalyse, virtuel fremlæggelse, be-

grebstræning, synopsistræning.  

 

Retur til forside 

 

Titel 7 

 

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. 

 

 

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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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 

Kernebegreber: 

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

samfund, Bourdieu om social arv, habitus og kapital, repetition af Eriksons, Gid-

dens og Gergens identitetsopfattelser, social identitet, jeg identitet, social arena, re-

fleksivt projekt, ontologisk sikkerhed, multipelt selv, narcissistisk personlighedsfor-

styrrelse, nynarcissismen, tre overordnede tilgange til stress, akut stress, kamp og 

flugt reaktion, kronisk 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 skærm-

forbrug, coping.   

 

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  
– 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 

Virtuel nødundervisning: Individuelt arbejde, caseanalyse, begrebstræning, synopsis-

træning.  

 

Retur til forside 

 


