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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
 

 
Titel 0 
 

Introduktion til faget og udvikling af klasserumskulturen 

Indhold Lærerproduceret materiale om faget. 
Lærerproduceret materiale om forskelle mellem hverdagspsykologi og fagets 
mere videnskabelige psykologi. 
Lærerproducerede øvelser i klasserumskultur 
Introduktion af faget fra C til B, herunder fagets områder og 
kernekompetencer 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

4-6 lektioner 
10 normalsider 

Særlige 
fokuspunkter 

Hensigten med dette forløb er at få etableret et så solidt og trygt klasserum 
som muligt, hvor det er læreren som anker, der sikrer, at mange stemmer 
kommer i spil fra start. 
 
Men også fokus på at det er den videnskabelige psykologis teorier og 
metoder, der er i fokus i timerne og ikke den hverdagspsykologifaglige viden, 
som vi alle besidder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, elevpræsentationer, læsning, mundtligt arbejde, 
gruppearbejde, pararbejde, individuelle refleksioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



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

 
Titel 1 
 

I og uden for klasseværelset 

Indhold Materialet ligger her og på sitet under forløbet: 

Læring 

Mesterhjerner: Hukommelse. Dr.dk, 2017. 

Behavioristisk læringsteori og Piagets læringsteori. 

Albert Banduras sociale indlæringsteori 

Flow læringsteori 

Begreber til Banduras teori og til Flowteorien. 

Program:  

Anderledes som mig. Dr.dk, 2019. 

Supplerende:  

Skolebladet - jeres tekster om hukommelse, læring og multitasking 

Fælles noter om læring. 

Spørgsmål til Anderledes som mig. 

 
Omfang 
 

22 lektioner 
120 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

De faglige begreber til forløbet:  

Overordnet baggrundsviden, herunder:  

- Læring og hukommelse - langtids- og korttidshukommelse.  
- Neurale netværks betydning for læring 
- Multitaskings betydning for læring 
- Edgar Dales læringspyramide 

Specifik viden, herunder: 

Behavioristisk læringsteori 

- klassisk betingning og operant betingning 

Kognitiv læringsteori 

- Piagets assimilation og akkomodation 

https://drive.google.com/open?id=113Ps98GmDg5ZyReAPY1uJHEUqumEDMVs
https://www.dr.dk/drtv/se/mesterhjerner_-hukommelse_55187
https://docs.google.com/document/d/1PNaspggPYnAdFBsz310SaGq30sFV2UrNRIkJTlJO2PY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1mXEt61b4RR4vHCeYRXvE6ImzUk080blK
https://docs.google.com/document/d/17Fm53d8RBZVm1-bxjGdHz22uIhJ9id-eAP4MFIt2Sxo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pOUYlqoIvYWUjpkNpbpQm9AUu5MIcl8ArwoRq75eF8o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1c15FKUco6QimMkgz7J7UFsYrNnYih-qEIPGmEXP3Haw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tVeidvVM_T3R-kv-gT2bY3dcMg4hXPmMsbrZS8WRWnc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18IPwyHmSUtvrNZarvRx8rkYQ0PADVfcDE4BuwybR7H4/edit?usp=sharing


Banduras sociale indlæringsteori 

- Stimulus-person(lighed)-respons 
- Modelindlæringens 4 processer 
- Self-efficacy 

Csikszentmihalyis flowteori 
- flowbegrebets trin 

 
Rosenthaleffekten (Pygmalioneffekten) 
 

- undersøgelsens trin og resultater 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, læreroplæg, mundtlige elevfremlæggelser, skriftlige 
elevprodukter, gruppearbejde etc.  
 

 
 
 

 
Titel 2 
 

Barnet og verden møder hinanden 

Indhold Materialet ligger her og på sitet under forløbet: 

De første år, herunder 

Erik H. Erikson 

- Erikssons faseteori med fokus på de første 2 faser 

Margaret Mahler 

- fokus på hendes teori om symbiosen mellem mor og barn 

Daniel Stern 

- fokus på hans kritik af faseteorierne 
- fokus på hans teori om udviklingen af kerneselvet, herunder 
- ansigtsduetter 
- symkronisering af adfærd 
- følelsesmæssig smitte 
- generaliseret skema (episode) 
- fremkaldt ledsager 

John Bowlby 

- de tre tilknytningsfaser 

Kritik af faseteorierne 

Still face-eksperimentet 

https://drive.google.com/open?id=16Bom-gyBcZB4C7UkKSA6mbYLkVw7RgP4
https://drive.google.com/open?id=12xcGSi3mi6dkgzp5udThSDEZ0OIoMJL2
https://drive.google.com/open?id=19ev2ObVsRLzlpFYr-5TjI9FnE7aTEBC1
https://drive.google.com/open?id=1k9e8q07p8UwbBuh4EHQiA_uzEYwwt700
https://drive.google.com/open?id=1YMmFfw3Lh4x2TS5-XpQicFSTv6vfYi8-apqIKZ-gh_A


Mary Ainstworths Strange situation test og tilknytningstyperne 

Case: Julie 

Omsorgssvigt 

- de forskellige typer af omsorgssvigt 

Risiko og resiliens 

- risikofaktorer 
- indre og ydre resiliensfaktorer 
- Kauai-undersøgelsens trin og resultater 

Barnets temperament 

 

Supplerende:  

Træk ved den senmoderne familie og 4 forskellige opdragelsesstile 

Træk ved senmoderniteten i forhold til paradokserne, til krop og køn 

Eksistentialisme ifølge Sartre, herunder 

- angsten, valget, fremmedgørelse, identitet  

Begreber til 4 udviklingspsykologer  

 
 

Omfang 
 

22 lektioner 
110 normalsider 

Særlige 
fokuspunkter 

Fokuspunkterne er skrevet ind herover i forbindelse med materialet. 
Se evt. på sitet 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, skriftligt 
arbejde, mundtligt arbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A10c915a2-34eb-4b5e-9779-c8b1e471ebd7
https://docs.google.com/document/d/1PB8cXaHNClZqbMDiIipPE0ou5NA7Vqnxp6O9-01ss88/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19D_eRwy7xQbvp5fnE8TiPAZyqOwQyXJhGzqdyQKWA8k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BaFGKNtlA_YEK12Tqa3GJXlb2pA3gzd4e4leQAARN_I/edit?usp=sharing


 

 
Titel 3 
 

Vi er kulturbærere 

Indhold Materialet ligger her og på sitet under forløbet: 

Sociale koder og sociale markører 

-  sociale koder og sociale markører 

Bourdieus habitus og kapitalbegreb Fra: Lærerens formuleringer, Psykologiens 
veje af Ole Schultz Larsen og Luk samfundet op af Brøndum og Banke Hansen.  

Identitet, ungdom og senmodernitet i kapitel 19 i Psykologiens veje. 
Følgende afsnit: 

En flodbølge af muligheder 

Tvangen til at vælge 

Kapital og habitus 

Hvad er identitet? 

Sociale arenaer, roller og identitet 

Centrale begreber til ovenstående afsnit er blandt andre: 

- Erikssons to-sidede identitetsbegreb 
- Giddens refleksive identitetsbegreb, Gergens multiple selv, sociale 

arenaer 
- paradokserne i senmoderniteten 
- kulturel frisættelse og dennes konsekvenser 
- institutionaliseret individualisering 
- Bourdieus kapital- og habitusbegreb 

Kollektivistisk kultur og individualistisk kultur 

 Køn og etnicitet 

- tokulturel livsform 

Undersøgelser og eksperimenter: 

● Hvem er jeg? Vores identitet er præget af det omgivende samfund - 
kollektivistisk eller individualistisk.  

● Stereotypisering af os selv og andre 

Programmer:  

● Jada - lillebitte kæmpestor, afsnit 1, dr.dk 
● Perkerdansk, Youtube. 
● Skam, dr.dk (NRK, 2015) 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A00a51ffe-5b3d-43df-b06d-340184bcfb1c
https://docs.google.com/document/d/1zfGuigjAKNg100IKghuLfnx12xYYIJ0ms5Y-b2zjRuk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fcTwJsChufqeEE-bmj1KARqC36kTV29e8-lqoRjDN4Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CW1Fml9vV8rZSR9z3tg0wMYGyq-nUegLO50e9f-8Bdo/edit?usp=sharing
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:2c29347c-0cd1-4a7f-a666-6ff63b145b76
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:2c29347c-0cd1-4a7f-a666-6ff63b145b76
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A4b07c94b-b718-40cf-b0c1-92c5220c6bed
https://www.youtube.com/watch?v=Ik42oUuayzY
https://www.dr.dk/drtv/se/skam_57450


● Fars pige, Episode 1, sæson 1. Dr.dk, 2020 

 

Supplerende:  

● Opgave til identitet og senmodernitet. 
● Reklamepsykologi 
● Opgave til reklamepsykologi. 

Omfang 
 

30 lektioner 
125 normalsider 

Særlige 
fokuspunkter 

● At du får en forståelse af, at menneskets psykologi er relationel - 
skabes i samspil med andre. 

● At vi skaber vores identitet i samspil med koderne for køn. 
● At du er den, du er, på grund af det samfund (den kultur), du vokser 

op i. 
● kulturelle normer og konsekvenser af globaliseringen for identitet og 

socialt samspil  
● gruppepsykologiske processer, inklusion og eksklusion  
● kommunikation i sociale sammenhænge og på digitale medier  
● social kognition, herunder stereotyper, fordomme og diskrimination  

Faglige begreber er knyttet til materialet ovenfor. 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, pararbejde, individuelt 
arbejde, virtuelle arbejdsformer, feltundersøgelser af kollektivistiske og 
individualistiske kulturers betydning for identitetsforståelsen, mundtlige 
oplæg, skriftligt arbejde/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Titel 4 
 

Mennesket i grupper 

Indhold Psykologiens veje, kapitel 21, følgende afsnit:  

● Hvad er en gruppe?  
● Gruppepres  og social kontrol 
● Intergruppekonflikter 
● Holdninger 

https://www.dr.dk/drtv/episode/fars-pige_165110
https://docs.google.com/document/d/1B7RNWPZnFbjt2U0jIbafKSEBdPS_iyugIKSZSTNK_xw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VPsi7un8QbAtPRHx4EfDyyiM396s8Toywz8y-QOng8w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1db64vOxjM-1jLZ05cb8xAQsTAOHedjXniA1rMnBJu_Q/edit?usp=sharing


Psykologiens veje, kapitel 11, følgende afsnit:  

● Perception 

Eksperimenter:  

● Jane Elliotts Brown eyes/blue eyes 
● Muzafer Sherifs eksperiment Robbers Cave 
● Tajfels minimalgruppeeksperiment 

Dokumentarfilmen Bandekrigerne, 2013, Thomas Heurlin 

Supplerende:  

Alt jeres viden om stereotyper og kategorisering af andre mennesker. 
Herunder hvordan forventningernes indflydelse på andre menneskers 
performance, fx Rosenthaleffekten. 

Filterbobler og ekkokamre. 

 
Omfang 
 

15 lektioner 
80 normalsider 

Særlige 
fokuspunkter 

De faglige begreber til dette forløb er blandt andre (fra kap. 21): 

● Ind- og udgruppe, referencegruppe 
● Solomon Aschs konformitetseksperiment 
● Gruppetænkning og gruppepolarisering 
● Robbers cave-eksperimentet 
● Sherifs teori, Den realistiske konfliktteori 
● Tajfels teori, Den sociale identitetsteori 

Supplerende: kognitiv dissonans og kognitiv konsonans  

De faglige begreber om kognitionens betydning (fra kapitel 11): 

● bottom up og top down-processer 
● objektperception 
● social perception 
● halo-effekten 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Dette var i coronatiden, så alt var virtuelt, men vi lavede herunder 
læreroplæg, gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbejde, elevoplæg etc.  
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Titel 5 
 

Stress og coping 

Indhold Materialet ligger her og på sitet under forløbet: 

● Psykologiens veje, kapitel 23, afsnittene Akut og kronisk stress + 
Stress: Et samspil mellem ydre og indre faktorer + Coping 

● Kapitel 16, afsnittet om Forsvarsmekanismer 

Supplerende materiale: 

●  Videnskab.dk d. 20. 3. 2020 af Anne Sophie Thingsted: 
Corona-isolation kan sætte sig på psyken: Sådan kommer du godt 
igennem krisen  

●  Kilde: Finans.dk d. 12.3. 2020 af Jette Elbæk Maressa: Hamstring er 
et forsøg på kontrol i en hjælpeløs situation 

● Case om sygeplejerske: Politiken d. 25.3.2005: En ildsjæl brænder 
ud.  

 
 

Omfang 
 

16 lektioner 
30 normalsider 

Særlige 
fokuspunkter 

Vigtige begreber er følgende: 

● akut og kronisk stress 

● Lazarus' stressdefinition 

● indre og ydre faktorer 

● de forskellige krav, fx kognitive og perceptuelle og emotionelle krav 

● krav og kontrol-modellen af Karasek og Theorell 

● forklaringsstile; pessimistisk og optimistisk 

● optimal stimulationsniveau af Høegh-Olesen 

● risikovillige og forsigtige personlighedstræk 

● Antonovskys teori, Oplevelse Af Sammenhæng 

● copingstrategier, fx emotionsfokuseret og problemfokuseret 

● Jungs forsvarsmekanismer som copingstrategier 

 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Dette var i coronatiden, så alt var virtuelt, men vi lavede herunder 
læreroplæg, gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbejde, elevoplæg etc. 
 
Desuden lavede vi feltundersøgelser, hvor I selv formulerede hypoteser, 
valgte metoder og udførte kvalitative eller kvantitative undersøgelser, som I 
konkluderede på og reflekterede over.  

https://finans.dk/erhverv/ECE12004107/hamstring-er-et-forsoeg-paa-kontrol-i-en-hjaelpeloes-situation/?ctxref=ext
https://drive.google.com/file/d/1IbogOss_G56nt1CBlSopRQ6uTmxDyBpm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IbogOss_G56nt1CBlSopRQ6uTmxDyBpm/view?usp=sharing


 
 
 
 
 

 
 

 
Titel 6 
 

Faglig fordybelse 

Indhold Dette modul kommer til at ligge på sitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

25 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Demonstrere kendskab til fagets teorier og metoder, hvilket involverer 
- at kunne formulere psykologiske problemstillinger i et materiale 
- at kunne udvælge og redegøre for relevante teorier og begreber 
- at kunne analysere empirisk materiale vha. af de relevante teorier og 

begreber 
- at kunne perspektivere til andre psykologiske perspektiver og 

undersøgelser 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


