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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 
Titel 1  Introduktion til psykologi 

 

Titel 2  Den store kærlighed 

 

Titel 3  Manipulation 

 

Titel 4  Identitet og personlighed 

 

Titel 5  Unge på skolebænken 

 

Titel 6  Projektuge 

 

 
   



Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb 
 

 
Titel 1 
 

Introduktion til psykologi 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof 
Larsen, O.S.: Psykologiens veje (2019) 

- Tre videnskabelige traditioner (2,1 ns) 
- Den mangfoldige psykologi, herunder psykoanalyse, behaviorisme, 

eksistentiel og humanistisk psykologi, kognitionspsykologi og 
socialpsykologi (7,2 ns) 

- Case: Lena (2,3 ns) 
 
Jensen, C.H. & Quorning, K.: Undersøgelser i psykologi (2019) 

- 1.1 Forskningsmetoder (3,7 ns) 
 
 
Supplerende stof 
Lærernoter om bekendtgørelsen, kernestof og eksamen 
Lærernoter om videnskabelig psykologi kontra hverdagspsykologi 
Lærernoter om casestudier 
Lærernoter om induktion og deduktion 
 
Videoer:  

- Youtube: The Marshmallow Test 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 6 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Læringsmål - eleverne kan: 

- Reflektere over mennesket i forhold til de tre trædesten: arv, miljø og fri 
vilje 

- Redegøre for de tre videnskabelige traditioner: den naturvidenskabelige 
tradition, den humanvidenskabelige tradition og den 
samfundsvidenskabelige tradition i overordnede termer 

- Redegøre for den mangfoldige psykologi og retningerne: psykoanalyse, 
behaviorisme, eksistentiel og humanistisk psykologi, kognitiv psykologi 
og socialpsykologi i overordnede termer 

- Diskutere casen om Lena ud fra de psykologiske retninger 
- Redegøre for kvantitativ og kvalitativ metode og forskelle på samme 
- Redegøre for forskningsmetoderne: observation, spørgeskema, 

interview, eksperiment og casestudie 
- Diskutere Marshmallow-testens metode og kritiske overvejelser 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ


Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/brainstorm/pararbejde/gruppearbejde 
 

 
 

 
Titel 2 
 

Den store kærlighed 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof 
Larsen, O.S.: Psykologiens veje (2019) 

- Erik H. Erikson (2,4 ns) 
- Daniel Sterns begyndende selv og kerneselv (8,5 ns) 
- John Bowlby og Mary Aisworth (7,1 ns) 
- Om socialpsykologiens fem tiltrækningsfaktorer (2,9 ns) 
- Kærlighedens tre komponenter (1,6 ns) 
- Omsorgssvigt (1,9 ns) 
- Børns reaktioner på omsorgssvigt (3,7 ns) 
- Spædbarnsdepression og hospitalisme (3 ns) 
- De rumænske børnehjem (1,7 ns) 
- Risiko og resiliens (7,8 ns) 

 
Jensen, C.H. & Quorning, K.: Undersøgelser i psykologi (2019) 

- Om Harlows eksperiment med babyaber (1,1 ns) 
- Om Hazan & Shavers undersøgelse “Kærlighedsquiz” fra 1985 (2,6 ns) 
- Om Michael Rutters længdesnitsundersøgelse af de rumænske 

børnehjemsbørn (1,3 ns) 
 
 
Supplerende stof 
Lærernoter om Konrad Lorentz prægning af gæs 
 
Videoer: 

- Harlows eksperiment med babyaber 
- Konrad Lorents prægning af gæs 
- John Bowlbys tre tilknytningsfaser 

- Før-tilknytning: Barnet kan genkende forældrene vha. 
lugtesansen 

- Begyndende tilknytning: Ansigtsduetter 
- Selektiv tilknytning: Barnet kravler rundt, sidder alene 

- Mary Ainsworths undersøgelse “The strange situation” 
- De rumænske børnehjemsbørn 

 
Programmer og dokumentarer: 

- DR-eksperiment: Gift ved første blik VI (1:8) (2019) 
- DR-dokumentar: "Min barndom i helvede" (2012) om Lisbeth Zornigs 

barndom 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I
https://www.youtube.com/watch?v=eqZmW7uIPW4
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5016
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5016
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5010
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=4994
https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU
https://www.youtube.com/watch?v=Kh8eov81Cc4
https://www.dr.dk/tv/se/gift-ved-foerste-blik-iii/gift-ved-foerste-blik-vi/gift-ved-foerste-blik-vi-1-8
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=min%20barndom%20i%20helvede&orderby=title&SearchID=4c7a1530-6c20-4863-9577-b3110292262d&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=min%20barndom%20i%20helvede&orderby=title&SearchID=4c7a1530-6c20-4863-9577-b3110292262d&index=1


Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 18 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Forløbet “Den store kærlighed” er inddelt i følgende tre moduler: 

1. Kærlighed i barndommen 
2. Kærlighed i voksenlivet 
3. Når kærlighed fejler 

 
Forløbets læringsmål - eleverne kan: 
Kærlighed i barndommen 

- Redegøre og forklare Eriksons udviklingsteori med fokus på de første to 
faser: 1. tillid kontra mistillid og 2. selvstændighed kontra skam og tvivl  

- Redegøre og forklare Sterns udviklingsteori med fokus på ansigtsduetter 
og Still Face-eksperimentet  

- Redegøre for Harlows eksperiment med babyabers velbefindende og 
eksperimentets resultater 

- Redegøre og forklare Bowlbys tilknytningsteori med fokus på de tre 
perioder: før-tilknytning (0-2 mdr.), begyndende tilknytning (2-7 mdr.) 
og selektiv tilknytning (7-24 mdr.) 

- Redegøre og forklare Ainsworths eksperiment The Strange Situation 
herunder de tre tilknytningstyper: 1. tryg, 2. utryg-undvigende og 3. 
utryg-ængstelig samt eksperimentets resultater 

 
Kærlighed i voksenlivet 

- Redegøre for Hazan og Shavers spørgeskemaundersøgelse fra 1985 og 
forholde dig kritisk til samme 

- Redegøre for socialpsykologiens teori om de fem tiltrækningsfaktorer og 
overveje forholdet mellem teori og virkelighed 

- Redegøre for Robert Sternbergs kærlighedsteori om kærlighedens 3 
komponenter og 7 forskellige kærlighedstyper 

- Analysere to parforhold fra eksperimentet “Gift ved første blik” (DR, 
2019) med fokus på de fem tiltrækningsfaktorer, Sternbergs 
kærlighedsteori og Ainsworths tre tilknytningsstile  

- Diskutere eksperimentet “Gift ved første blik” med fokus på 
underholdningsværdi vs. videnskabelig gyldighed 

 
Når kærlighed fejler 

- Redegøre for de fire typer af omsorgssvigt 
- Redegøre for børns reaktioner på omsorgssvigt 
- Redegøre for Rene Spitz' undersøgelse og resultater i forbindelse med 

omsorgssvigtede børn i 1940'erne 
- Redegøre for begreberne spædbarnsdepression og hospitalisme 
- Redegøre for Michael Rutters undersøgelse og resultater i forbindelse 

med de rumænske børnehjemsbørn i 1990'erne 
- Vurdere og diskutere spædbarnsdepression og hospitalisme hos de 

rumænske børnehjemsbørn 
- Redegøre for risikofaktorer og resiliensfaktorer  



- Vurdere og diskutere Lisbeth Zornigs barndom med omsorgssvigt i 
DR-dokumentaren "Min barndom i helvede" fra 2012 med fokus på 
typer af omsorgssvigt, reaktioner på omsorgssvigt, risikofaktorer og 
resiliensfaktorer 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt 
arbejde/pararbejde/gruppearbejde/projektarbejdsform/skriftligt arbejde 
 

 
 

 
Titel 3 
 

Manipulation 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof 
Mehlsen, C. & Hendricks, V.F.: LIKE (2019) 

- Opmærksomhedsøkonomi (3 ns) 
- Digitale forstyrrelser (4 ns) 
- Adfærdsdesignernes kamp om din opmærksomhed (3 ns) 

 
Larsen, O.S.: Psykologiens veje (2019) 

- Hvad er en gruppe? (4 ns) 
- Intergruppekonflikter (6,5 ns) 

 
Sørensen, M.W. & Strarup, M.: Bysociologi (2019) 

- Nudging - Manipulation i det offentlige rum? (2,5 ns) 
 
 
Supplerende stof 
Lærernoter om uopmærksom blindhed 
Lærernoter om Solomon Aschs streg-eksperiment 
Lærernoter om konformitet og gruppepres 
Lærernoter om gruppetænkning og gruppepolarisering 
Lærernoter om Philip Zimbardos Stanford Prison eksperiment 
Lærernoter om eksempler på nudging i det offentlige rum 
Lærernoter om nudging som metode og adfærdsdesignets fire trin 
 
Videoer: 

- Simon & Chabris’ opmærksomhedstest 
- Rådet for Sikker Trafik: Posedame 
- Solomon Aschs streg-eksperiement 
- Muzafer Sherifs røverhule-eksperiment 
- Richard Thaler om nudging i det offentlige rum 
- The fun theory: Verdens dybeste skraldespand 

 
Artikler: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
https://www.youtube.com/watch?v=PtBjS7nhLOk
https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA
https://www.youtube.com/watch?v=8PRuxMprSDQ
https://www.youtube.com/watch?v=xoA8N6nJMRs
https://www.youtube.com/watch?v=cbEKAwCoCKw


- DR: Adfærdsekspert: Vi skal designe samfundet ud af bøderegn (8. juli 
2015) 

 
Programmer og dokumentarer:  

- DR-programmet: Manipulator II - Digital Manipulation (1:6) (2019) 
- Britisk dokumentarserie: Football Fight Club (1:2) (2016) 
- DR-programmet: Manipulator - Nudging (3:6) (2018) 

 
Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 18 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Forløbet “Manipulation” er inddelt i følgende tre moduler: 

1. Digital manipulation 
2. Gruppens manipulation 
3. Samfundets manipulation 

 
Forløbets læringsmål - eleverne kan: 
Digital manipulation 

- Forklare fænomenet uopmærksom blindhed med udgangspunkt i Simon 
og Chabris' opmærksomhedstest 

- Være kritisk over for at når medier er gratis, så er det fordi, at DU er 
produktet, og du betaler med din opmærksomhed   

- Forklare hvad digital manipulation er, og hvordan vi bliver digitalt 
manipuleret  

- Tage ansvar for gruppearbejde og din rolle i samme 
- Træne den mundtlige eksamensform gennem mundtlige oplæg  
- Forklare med psykologisk viden hvorfor det er nødvendigt at lovgive om 

håndholdt mobiltelefon under kørsel  
 
Gruppens manipulation 

- Forstå at vi mennesker er påvirket af de grupper og miljøer, som vi er en 
del af  

- Redegøre for Aschs streg-eksperiment og forklare det  
- Redegøre for forskellige typer af grupper samt begreberne 

gruppetænkning og gruppepolarisering 
- Redegøre for Sherifs ‘røverhule’-eksperiment og forklare det 
- Analysere den britiske dokumentar “Football Fight Club” (2016) ud fra 

relevant teori om grupper og socialpsykologiske eksperimenter  
- Redegøre for Zimbardos fængsels-eksperiment og diskutere hvorfor og 

hvordan den sociale situations kraft kan få almindelige mennesker til at 
begå onde handlinger  

- Forholde dig kritisk til den eksperimentelle socialpsykologi fra 
1900-tallet med fokus på etik, moral og videnskabelig gyldighed 

 
Samfundets manipulation 

- Forklare begrebet nudging som en del af adfærdsvidenskaben 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/adfaerdsekspert-vi-skal-designe-samfundet-ud-af-boederegn
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/adfaerdsekspert-vi-skal-designe-samfundet-ud-af-boederegn
https://www.dr.dk/tv/se/manipulator/manipulator-3/manipulator-ii-digital-manipulation-1-6
https://www.dr.dk/tv/se/football-fight-club-eps-1-2/-/football-fight-club-1-2
https://www.dr.dk/tv/se/manipulator/manipulator-2/manipulator-nudging-3-6


- Diskutere og forklare konkrete eksempler på nudging i det offentlige 
rum 

- Udarbejde et adfærdsdesign med fokus på at optimere adfærd på KBH 
SYD 

- Arbejde fokuseret i grupper samt give og modtage feedback i 
responsgrupper 

- Træne den mundtlige eksamen via mundtlige fremlæggelser 
- Reflektere over og diskutere hvorvidt nudging er et produktivt puf eller 

menneskelig manipulation 
- Træne den mundtlige eksamen i psykologi C med et eksempel på en 

eksamenscase 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt 
arbejde/pararbejde/gruppearbejde/projektarbejdsform/skriftligt arbejde 
 

 
 

 
Titel 4 
 

Identitet og personlighed 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof 
Larsen, O.S.: Psykologiens veje (2019) 

- Personlighedspsykologi (0,6 ns) 
- The Big Five (1,5 ns) 
- Den forsigtige og den risikovillige type (1,6 ns) 
- Menneskets dobbelthed (4,2 ns) 
- Case: Lena (2,3 ns) 
- Ungdom og senmodernitet (2,7 ns) 
- En flodbølge af muligheder (1,9 ns) 
- Hvad er identitet? (1,1 ns) 
- Sociale arenaer, roller og identitet (3,6 ns) 
- Akut og kronisk stress (1,9 ns) 
- Stress: Et samspil mellem ydre og indre faktorer (7,9 ns) 
- Coping (3,3 ns) 

 
 
Supplerende stof 
Lærernoter om unge i konkurrencestaten 
 
Casestudie: 

- Sabbatår i et callcenter (2 ns) 
 
Artikler: 

- Psykiatrifonden: Fem gode råd: Sådan hjælper du en kollega tilbage på 
job efter stress 

 

https://www.psykiatrifonden.dk/det-mentale-motionscenter/stress/5-gode-raad-tilbage-paa-arbejde-efter-stress.aspx
https://www.psykiatrifonden.dk/det-mentale-motionscenter/stress/5-gode-raad-tilbage-paa-arbejde-efter-stress.aspx


Programmer og dokumentarer: 
- DR-dokumentaren: Genetic Me (2014) med Lone Frank 
- DR-dokumentaren: Limbo - når sabbatår er fucked (1:5) (2019) 

 
Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 18 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Forløbet “Personlighed og identitet” er inddelt i følgende tre moduler: 

1. Personlighed 
2. Identitet 
3. Stress og coping 

 
Forløbets læringsmål - eleverne kan: 
Personlighed 

- Redegøre for trækteorien “The Big Five” også kaldet femfaktormodellen 
- Redegøre for teorien om den forsigtige og den risikovillige type 
- Redegøre for optimalt stimulationsniveau (OSN) 
- Reflektere over min egen personlighed via en personlighedstest ud fra 

femfaktormodellen 
- Vurdere validiteten af en personlighedstest samt fordele og ulemper 
- Diskutere casen om Lena ud fra The Big Five, den forsigtige vs. den 

risikovillige type og optimalt stimulationsniveau (OSN) 
- Reflektere over personlighed i forhold til arv og miljø ud fra 

dokumentaren “Min indre kode” fra 2014 med forsker og 
videnskabsjournalist Lone Frank 

 
Identitet 

- Reflektere over hvad det vil sige at være ung i dag anno 2019, og 
hvordan du definerer dig selv i forhold til dine klassekammerater 

- Definere begrebet identitet og redegøre for hvordan Erikson, Gergen og 
Giddens anskuer identitet forskelligt 

- Reflektere over unge i konkurrencestaten 
- Vurdere og diskutere hvilke psykologiske problemstillinger du oplever i 

DR-dokumentaren "Limbo - når sabbatår er fucked" fra 2019 
 
Stress og coping 

- Redegøre for akut og kronisk stress og forskellen på samme 
- Reflektere over om du selv har været i risikozone for stress de seneste 12 

måneder 
- Diskutere amerikanerne Holmes og Rahes spørgeskemaundersøgelse fra 

1967 om hvordan bestemte livsforandringer kan skabe stress 
- Kende til ydre og indre stressfaktorer og redegøre for samme 
- Redegøre for Antonovskys begreb Oplevelse af sammenhæng (OAS) 
- Redegøre for Lazarus’ coping-teori og to copingstrategier: 

problemfokuseret og emotionsfokuseret coping 
- Arbejde selvstændigt med en eksamensrelateret gruppeopgave til 

modulets pensum 

https://hval.dk/mitCFU/Samling.aspx
https://www.dr.dk/tv/se/sabbatar/sabbatar-2/sabbatar-3


 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt 
arbejde/pararbejde/gruppearbejde/eksperimentelt arbejde/skriftligt arbejde 
 

 
 

 
Titel 5 
 

Unge på skolebænken 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof 
Larsen, O.S.: Psykologiens veje (2019) 

- Hukommelse (10 ns) 
- Stereotyper (1,5 ns)  
- Tavs og sproglig viden (2,1 ns) 
- Læringsformer (3,4 ns) 
- Motivationsprocesser (2,8 ns) 
- Social-kognitiv læringsteori (2,2 ns) 

 
 
Supplerende stof 
Læreroplæg om perception samt top down og bottom up processer 
Læreroplæg om kognitive skemaer, stereotyper 
Læreroplæg om Rosenthal-effekten, fordomme og roller 
 
Forskning: 

- Katznelson, N. & Görlich, A.: Hvordan skaber man motivation for 
uddannelse blandt udsatte unge? (Center For Ungdomsforskning, 2017) 

 
Artikler: 

- Kristeligt Dagblad: Lærere glemmer at arbejde med elevers hukommelse 
(23. november 2011) 

- Gymnasieskolen: Stressekspert: Gymnasieelever skriger på mobilregler 
(16. maj 2018) 

- Gymnasieskolen: Ida og Jakob efter fire uger med mobilregler: Vi sover 
bedre og arbejder mere effektivt (24. maj 2018) 

- Politiken: Ret uheldigt: Skærme gør danske skoleelever til dårligere 
læsere (28. oktober 2019) 

 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 12 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Forløbet “Unge på skolebænken” er inddelt i følgende to moduler: 

1. Hukommelse og undervisning 
2. Læring og motivation i klasselokalet 

https://www.cefu.dk/media/599008/piece_cefu_17_for_web.pdf
https://www.cefu.dk/media/599008/piece_cefu_17_for_web.pdf
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/l%C3%A6rere-glemmer-arbejde-med-elevers-hukommelse
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/l%C3%A6rere-glemmer-arbejde-med-elevers-hukommelse
https://gymnasieskolen.dk/stressekspert-gymnasieelever-skriger-paa-mobilregler
https://gymnasieskolen.dk/stressekspert-gymnasieelever-skriger-paa-mobilregler
https://gymnasieskolen.dk/ida-og-jakob-efter-fire-uger-med-mobilregler-vi-sover-bedre-og-arbejder-mere-effektivt
https://gymnasieskolen.dk/ida-og-jakob-efter-fire-uger-med-mobilregler-vi-sover-bedre-og-arbejder-mere-effektivt
https://politiken.dk/indland/uddannelse/art7454890/Sk%C3%A6rme-g%C3%B8r-danske-skoleelever-til-d%C3%A5rligere-l%C3%A6sere
https://politiken.dk/indland/uddannelse/art7454890/Sk%C3%A6rme-g%C3%B8r-danske-skoleelever-til-d%C3%A5rligere-l%C3%A6sere


 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt arbejde/pararbejde/gruppearbejde/skriftligt 
arbejde 
 

 
 
Titel 6 
 

Projektuge 

Indhold  Klassen har i projektugen på HF2 arbejdet tværfagligt sammen med biologi med 
fokus på stress på arbejdsmarkedet. Vi har i psykologi haft særligt fokus på, 
hvilke krav og stressorer eleverne kan møde på arbejdsmarkedet i forbindelse 
med deres respektive drømmejobs, og hvordan eleverne kan cope med samme 
jf. Richard Lazarus’ copingstrategier. 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 14 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Læringsmål - eleverne kan: 

- Arbejde tværfagligt og projektorienteret med stress på arbejdsmarkedet i 
fagkombinationen biologi og psykologi  

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/projektarbejdsform 
 

 
 


