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Titel 1 
 

I klasseværelset 

Indhold  Kernestof: 
 
Larsen, Ole Schultz: Psykologiens Veje (2020) 
 

- Kapitel 3: Kritisk vurdering af undersøgelser (3,5 s.) 
- Kapitel 11: Hukommelse (11 s.) 
- Kapitel 13: Læringsformer (3,5 s.) 
- Kapitel 13: Samspilsprocesser: Zonen for nærmeste udvikling (0,5 s.) 
- Kapitel 17: Højdepunktsoplevelser og flow (3 s.) 
- Kapitel 21: Gruppepres og social kontrol: Mobning (s. 2 s.) 

 
Høgh-Olesen, Henrik & Dalsgaard, Thomas: 20 psykologiske 
eksperimenter - der ændrede vores syn på mennesket (2017) 
 

- Kapitel 7: Pygmalion-effekten (14 s.) 
 
Jensen, Charlotte Tieka & Qourning, Katrine: Undersøgelser i psykologi 
(2020) 
 

- Kapitel 2.2 Gør du som alle andre? (2 s.) 
- Kapitel 3.1 Hvad husker du fra i går? (2,5 s.) 

 
Supplerende stof:  
 
DRTV: Mesterhjerner: Hukommelse (2017) 
 
DRTV: Anderledes som mig: Naevus Flammeus (2019) 
 
Prøvesynopsis 
Lærere glemmer at arbejde med elevernes hukommelse, Kristelig Dagblad, d. 23. 
november 2011 af Morten Mikkelsen 
 
Prisvindende forskning: Vi lærer gennem belønning, Videnskab.dk d. 6. marts 2017 af 
Bo Carl Christensen (uddrag) 
 
Stressekspert: Gymnasieelever skriger på mobilregler, Gymnasieskolen.dk, d. 16. maj 
2018 af Tina Rasmussen (uddrag) 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 30 lektioner af 50 minutter  
 
Fagligt stof: ca. 45 sider  
 

Særlige 
fokuspunkter 

Læringsmål for forløbet: 
 
Konformitet 

- Eleven kan redegøre for Solomon Aschs konformitetseksperiment.  



- Eleven kan forholde sig kritisk til Solomon Aschs 
konformitetseksperiment og overføre resultaterne til 
læringssammenhænge. 

 
Læringsteorier 

- Eleven kan forklare behavioristisk læringsteori, herunder klassisk 
betingning, operant betingning og imitation. 

- Eleven kan forklare Piagets kognitive læringsteori om kognitive skemaer, 
herunder assimilation og akkomodation.  

- Eleven kan forklare flowteori og hvordan flow kan opnås i 
læringssammenhæng.  

- Eleven kan forklare Vygotzkys begreb om zonen for nærmeste 
udvikling.  

- Eleven kan analysere “Anderledes end mig” ud fra relevante 
læringsteorier. 

- Eleven kan reflektere over sin egen læring i skolen.   
- Eleven kan forklare forskellige retningers syn på læring som 

behaviorisme, kognitiv psykologi, humanistisk psykologi og den 
kulturhistoriske skole.  

 
Mobning 

- Eleven kan forklare mobning ud fra et individualistisk perspektiv og 
gruppepsykologisk perspektiv 

 
Hukommelse 

- Eleven kan redegøre for hukommelsesteori: korttidshukommelse, 
arbejdshukommelse og langtidshukommelse. 

- Eleven kan forklare Bartletts hukommelsesforsøg og forholde sig kritisk 
til samme.  

 
Pygmalion-effekten 

- Eleven kan redegøre for pygmalion-effekten. 
- Eleven kan forklare Rosenthals rotteeksperiment og klasseeksperiment 

og forholde sig kritisk til disse. 
  
Faglige mål fra læreplanen: 
 
-  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 kontekst. 
 
- formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt 
udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder 
digitale medier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig 
kritisk til den anvendte viden på et fagligt grundlag. 
 



-  inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske 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. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Pararbejde, gruppearbejde, refleksion (over egen læring), læreroplæg, 
begrebsøvelser, individuelt skriftligt arbejde, analysearbejde, prøvesynopsis, 
prøveeksamen, gåsespil, repetition 
 

Retur til forside 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel 2 
 

De første år  

Indhold  Kernestof: 
 
Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje (2020) 
 

- Kapitel 6: Erik H. Erikson (2,4 s.) 
- Kapitel 6: Margaret Mahler (4,8 s.) 
- Kapitel 6: Kritik af faseteorierne (3,8 s.) 
- Kapitel 6: Daniel Stern: Kerneselv (4,5 s.) 
- Kapitel 6: John Bowlby (3,5 s.) 
- Kapitel 8: Omsorgssvigt (2,0 s.) 
- Kapitel 8: Børns reaktioner på omsorgssvigt (3,7 s.) 
- Kapitel 10: Fire opdragelsesstile (3,1 s.) 
- Kapitel 10: Barnet i den senmoderne familie (2,4 s.) 

 
Jensen, Charlotte Tieka & Qourning, Katrine: Undersøgelser i psykologi 
(2020) 
 

- Kapitel 4.2 Hvad er vigtigst for babyabersvelbefindende? (1 s.) 
- Kapitel 4.3 Hvad er vigtigst for spædbørns udvikling? (2,9 s.) 

 
Pedersen, Skjødt Christian: Forældre - hvor meget betyder de egentlig? 
(2020) 
 

- Kapitel 4: Forældrene sættes ud af spillet (6,2 s.) 
 
Supplerende stof: 
 
DRTV: Mød dit urmenneske: Forældre og voksne (2018)  
 
TV2: Dags Dato: Børn, tæv og tigermødre (2012) 

 
YouTube-video om rumænske børnehjemsbørn (2009) 
https://youtu.be/Kh8eov81Cc4 
 
Prøvesynopsis 
Julies liv, 25. maj 2000 af Lone Lau, Politiken 
 
Tidligt skadede adoptivbørn har alvorlig psykiske problemer som voksne, 23. februar 2017 
af Anne Ringgard, Videnskab.dk (uddrag) 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 30 lektioner af 50 minutter  
 
Fagligt stof: ca. 70 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

Læringsmål for forløbet:  
 
Udviklingspsykologi 

- Eleven kan forklare Harlows abeforsøg og forholde sig kritisk til samme 

https://youtu.be/Kh8eov81Cc4


- Eleven kan redegøre for Erik Erikson og Margaret Mahlers teorier om 
udvikling  

- Eleven kan kritisere faseteorierne og forklare den moderne 
spædbarnsforskning 

- Eleven kan forklare Daniel Sterns begreb om ansigtsduetter og “Stillface 
eksperimentet” 

- Eleven kan redegøre for Bowlbys tilknytningsteori med fokus på de tre 
tilknytningsfaser  

 
Omsorgssvigt 

- Eleven har helt styr på de fire former for omsorgssvigt og børns 
reaktioner herpå 

- Eleven kan forklare René Spitzs børnehjemsundersøgelse og forklare 
resultaterne ud fra teori om tilknytning 

 
Opdragelse 

- Eleven kan redegøre for Baumrinds fire opdragelsesstile 
- Eleven kan analysere casen “Børn, tæv og tigermødre” ud fra relevant 

teori om opdragelse 
- Eleven kan forklare kendetegnende for den senmoderne familie 
- Eleven kan diskutere betydningen af arv og miljø 

 
Faglige mål fra læreplanen: 
 
-  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 kontekst. 
 
- formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt 
udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder 
digitale medier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig 
kritisk til den anvendte viden på et fagligt grundlag. 
 
-  inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger. 
 
- argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med 
et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Refleksion, evaluering af undervisning, gruppearbejde, begrebsøvelser, 
analysearbejde, prøvesynopsis, repetition, fælles opsamling, oplæg, individuelt 
arbejde, pararbejde 
 

Retur til forside 
 
 
 
 
 
 
 



Titel 3 
 

Kultur og identitet 

Indhold  Kernestof: 
 
Ravn, Flemming A. P. & Wolf, Troels: Psykologi - fra celle til selfie (2017) 
 

- Sociale koder og sociale markører ( 4 s.) 
 

Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje (2020) 
 

- Kapitel 4: Kønnet som kultur: postmoderne psykologi (0, 5 s.) 
- Kapitel 18: Den forsigtige og risikovillige type (1,6 s.) 
- Kapitel 19: En flodbølge af muligheder (1,9 s.) 
- Kapitel 19: Sociale arenaer, roller og identitet (3,6 s.) 
- Kapitel 19: Kapital og habitus (2,1 s.) 
- Kapitel 22: Kulturelle forskelle og konflikter (5,0 s.)  

 
 
 
Jensen, Charlotte Tieka & Qourning, Katrine: Undersøgelser i psykologi 
(2020) 
 

- Kapitel 2.4 Er blondiner dummere end brunetter? (2,0 s.) 
- Kapitel 2.6 Er personer med brune øjne klogere? (2,1 s.) 

 
 
Supplerende stof: 
 
DRTV: Skam, sæson 4 afsnit 1 (2017) 
 
DRTV: En syg forskel, afsnit 1 (2016)  
 
YouTube-video om social ulighed (2017) 
https://www.youtube.com/watch?v=vwx5IvypC5Q&feature=youtu.be 
 
Stine, Line og Ciliane troede, deres sabbatår ville blive fedt: Vi endte i en livskrise 5. august 
2019 af Silas Bay Nielsen, DR.dk (uddrag) 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 30 lektioner af 50 minutter.  
 
Fagligt stof: ca. 70 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

Læringsmål for forløbet: 
 
Senmodernitet og identitet 

- Eleven kan forklare begreberne: senmodernitet, kulturel frisættelse, 
zapperkultur, det multiple selv, Freuds personlighedsmodel (det, jeg og 
overjeg), sociale arenaer, eksistentielle valg, den forsigtige type og den 
risikovillige type. 

- Eleven kan anvende begreberne på casen: 'Stine, Line og Ciliane troede, 
deres sabbatår ville blive fedt: Vi endte i en livskrise' 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vwx5IvypC5Q&feature=youtu.be


Stereotyper  
- Eleven forstår begreberne stereotyper, sociale koder og sociale markører 

og kan diskutere fordele og ulemper ved disse.  
- Eleven kan redegøre for undersøgelse om stereotyper og forholde dig 

kritisk til samme. 
 
Social arv 

- Eleven kan redegøre for Bourdieus teori om habitus og kapitaler og 
anvende teorien i praksis  

- Eleven kan analysere 'En syg forskel' med brug af begreberne og 
diskutere betydningen af social arv 

 
Kultur 

- Eleven kan redegøre for kulturelle konflikter og forskelle på 
kollektivistisk og individualistisk kultur. 

- Eleven kan ud fra gruppepsykologi forklare tilhørsforhold og kulturelle 
konflikter.  

- Eleven kender til Jane Elliots klassekesperiment og kan forholde sig 
kritisk til samme. 
 

Køn 
- Eleven kan forklare Judith Butlers kønsteori i et let og forståeligt sprog.  

 
Faglige mål fra læreplanen: 
 
- 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 
kontekst. 
 
-inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger.  
 
- vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers 
tænkning og handlinger. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

refleksion, pararbejde, gruppearbejde, skriftligt arbejde, analyse, fælles 
diskussion, mini-fremlæggelser, virtuel undervisning 
 

Retur til forside 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel 4 
 

Når livet er svært 

Indhold  Kernestof: 
 
Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje (2020) 
 

- Kapitel 14: Nerveceller, synapser og neurotransmittere (5,1 s.) 
- Kapitel 18: The Big Five (1,9 s.) 
- Kapitel 23: Akut stress og kronisk stress (1,9 s.) 
- Kapitel 23: Stress: Et samspil mellem ydre og indre faktorer (7,9 s.) 
- Kapitel 23: Coping (3,3 s.) 
- Kapitel 30: Nervøse tilstande (10,2 s.) 
- Kapitel 30: Affektive lidelser (5,5 s.) 

 
Lærernoter: A-Z om hjernens funktioner  

 
Supplerende stof: 
 
DRTV: Vold på hjernen (2017) 
 
DRTV: Fanget af angst: Carolines historie, afsnit 1 (2018) 
 
Podcast: 18. marts: Coronakrisen: Sådan tackler du din corona-angst, Politiken 
 
Rolig, skeptisk, lydhør, bekymret eller skråsikker?: Din personlighedstype afgør, hvordan du 
reagerer i coronakrisen, 10. april 2020 af Mette Aagaard i Politiken 
 
Hjemmeside: 3D Brain: 
https://www.brainfacts.org/3d-brain#intro=true&focus=Brain  
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner af 50 minutter. 
 
Fagligt stof: ca. 50 sider.  

Særlige 
fokuspunkter 

Læringsmål for forløbet:. 
 
Angst 

- Eleven kan redegøre for fobiske angsttilstande, panikangst, generaliseret 
angst og OCD. 

- Eleven kan identificere typen af angst i forskellige cases og forklare, 
hvordan angsten viser sig i casene. 

 
Coping 

- Eleven kender til copingstrategierne 'problemfokuseret' og 
emotionsfokuseret' og kan identificere dem i en case.  

- Eleven kan reflektere over sammenhængen mellem personlighedstræk og 
reaktion på coronakrisen. 

 
Depression og psykisk lidelse 

- Eleven kan redegøre for depression som psykisk lidelse og kan forklare 
forskellige årsager til depression. 

https://www.brainfacts.org/3d-brain#intro=true&focus=Brain


- Eleven kan selvstændigt arbejde med en psykisk lidelse og formidle det i 
et psykologi-fagligt sprog.   

 
Stress 

- Eleven kan forklare forskellen på akut stress og kronisk stress. 
- Eleven kan forklare de fem kravområder, der kan virke stressende på en 

arbejdsplads. 
- Eleven kan forklare krav-kontrol modellen og give et eksempel fra eget 

liv. 
- Eleven kan forklare begrebet det optimale stimuleringsniveau (OSN). 
- Eleven kan redegøre for Antonovskys teori om OAS. 

 
Voldelig adfærd 

- Eleven kan forstå hjernens opbygning og hvordan hjerneaktivitet foregår 
gennem synapser. 

- Eleven kan forklare forskellige hjernedele og deres funktioner, herunder 
Amygdala og pandelapperne. 

- Eleven kan analysere dokumentaren 'Vold på hjernen' og med 
neuropsykologi forklare Jacobs voldelige adfærd. 

- Eleven kan redegøre for forskningsprojektet i 'Vold på hjernen'. 
- Eleven kan give andre psykologiske forklaringer på Jacobs voldelige 

adfærd. 
 
Faglige mål fra læreplanen: 
 
- 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 
kontekst.  
 
- formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt 
udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder 
digitale medier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig 
kritisk til den anvendte viden på et fagligt grundlag. 
 
- demonstrere et grundigt kendskab til fagets metoder og på den baggrund selv 
være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

gruppearbejde, fælles opsamling, virtuel undervisning, individuelt arbejde, 
projektarbejde, oplæg, diskussion i klassen 

Retur til forside 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Titel 5 
 

Feltundersøgelse 

Indhold  Kernestof: 
 
Larsen, Ole Schultz: Psykologiens Veje (2020) 
 

- Kapitel 33: Psykologiske feltundersøgelser (5,5 s.) 
- Kapitel 33: Observation (4,8 s.) 
- Kapitel 33: Interview (3,7 s.) 
- Kapitel 33: Eksperiment (1,8 s.) 
- Kapitel 33: Spørgeskemaundersøgelse (4,0 s.) 

 
 
Supplerende stof: 
 
Selvvalgt kernestof, supplerende stof eller andet selvfundet materiale.  

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner af 50 minutter. 
 
Fagligt stof: ca. 20 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

Læringsmål for forløbet: 
 

- Eleven kan designe og gennemføre en større feltundersøgelse og 
forholde sig reflekterende og kritisk til egen undersøgelse.  

 
- Eleven kan i en skriftlig rapport formidle feltundersøgelsen i et fagligt 

sprog og vise et bredt kendskab til psykologifaget. 
 

- Eleven kan i en mundtlig fremlæggelse præsentere feltundersøgelsen og 
forholde sig kritisk til undersøgelsens resultater i et sikkert fagligt sprog.  

 
Faglige mål fra læreplanen: 
 
- demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til 
det normalt fungerende menneske. 
 
- argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med 
et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. 
 
- 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 præsentere og forholde sig til resultaterne med brug af et 
metodisk begrebsapparat. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Projektarbejde, kreativ tænkning, innovativt arbejde, gruppearbejde, skriftligt 
arbejde, mundtlig fremlæggelse, selvstændigt arbejde 
 

Retur til forside 
 
 



Titel 6 
 

Faglig vurdering  

Indhold  Eleven fordyber sig i et tema, som vi har haft på psykologi B:  
 

- I klasseværelset  
- De første år 
- Kultur og identitet 
- Når livet er svært 

 
Eleven skal arbejde med kendt teori, som vi har gennemgået i timerne, men der 
vil både være kendt og ukendte cases, artikler og undersøgelser til rådighed i 
forløbet. 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 25 lektioner af 50 minutter.  
 

Særlige 
fokuspunkter 

Læringsmål for forløbet: 
 

- Eleven kan redegøre for teori, som vi har arbejdet med i det valgte tema. 
 

- Eleven kan analysere en case med psykologiske begreber, som du kan 
definere og bruge i analysen.  
 

- Eleven kan referere til en relevant undersøgelse, som du kan forklare 
kort, hvad går ud på, samt forklare hvilken type undersøgelse, der er tale 
om.  
 

- Eleven kan vurdere/diskutere/perspektivere teori og caseanalyse, så du 
får bragt den psykologiske problemstilling, du har talt om i 1 & 2 ud i et 
bredere perspektiv. 
 

- Eleven kan være kritisk overfor både teori, metoder og undersøgelser. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Individuelt arbejde, gruppearbejde, evalueringssamtale, vejledning  
 

Retur til forside 
 
 


