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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 
Titel 0 Introduktion 

Titel 1 Ondskab, medfødt, indlært eller? 

Titel 2 Udviklingen og dens mulige konsekvenser 

Titel 3 Personlighed, hvad er det og hvad bruger vi det til 

Titel 4 Kognition, perception, hukommelse - læren om læring 

Titel 5 Klinisk psykologi 

Titel 6 Projekt med feltundersøgelser 

Titel 7 Repetition 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 0 
 

Introduktion 

Indhold Kernestof:  
Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje læreplan 2017 ibog 

Kapitel 2: Repetition af Den mangfoldige psykologi 

Pensum Kapitel 2: Den mangfoldige psykologi 

afsnit: Tre videnskabelige traditioner 

Kapitel 3: Videnskabsteori og metode 

Kapitel 33: Psykologiske feltundersøgelser 

Youtube eksempler på undersøgelser: 1,57 minutter 
Asch: https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8 
 
The strange situation test Mary Ainsworth: 3,14 minutter 
https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU 
 
The Still Face Eksperiment 
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0 
 
Harlow secure eksperiment on young monkeys 
https://www.youtube.com/watch?v=hsA5Sec6dAI&t=57s 
 
Milgram Eksperiment 
https://www.youtube.com/watch?v=xOYLCy5PVgM 
 
Stanford Prison Eksperiment 
https://www.youtube.com/watch?v=oAX9b7agT9o 
 
 

Omfang 
 

11 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Indsigt i de forskellige psykologiske retninger, som de præsenteres i 
Psykologiens Veje kapitel 2: Den mangfoldige psykologi, Repetition fra 
C-niveau 
 
Indsigt og focus på forskellige metoder og undersøgelser, samt hvilke forhold, 
der spiller ind ved de forskellige former for undersøgelser. Focus på arv><miljø. 
Egne overvejelser om feltundersøgelser 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning og klassediskussion/virtuelle arbejdsformer/ 
selvstændig fordybelse med skriftligt arbejde 
gruppearbejde med arbejdsspørgsmål  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 1 
 

Ondskab - medfødt, indlært eller? 

Indhold Kernestof: Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje læreplan 2017 ibog 

Kapitel 24, Afsnit: 

● Ondskab 
● Aggressionens natur 
● Opvækstens betydning 
● Fravær af empati 
● Fravær af selvkontrol 
● Lydighedens dilemma  
● Zimbardo og virkelighedens fængsel  
● Moralsk frakobling 
● Det onde som frihed 
● Afslutning 

Repetition af kapitel 21: Socialpsykologi 

Kapitel 8: Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt Afsnit: Supplerende 
tekster til kapitel 8: Psykopaterne 

Konrad Lorenz: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=2UIU9XH-mUI&feat
ure=emb_logo 

TV2 dok. Peter Lundin 
https://www.youtube.com/watch?v=ThJpH6iJZiE&feature=emb_logo 

 
Omfang 
 

22 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Focus på indfaldsvinklerne: Ondskab, psykopati og socialpsykologiske 
definitioner og begreber. Undervisningens overordnede emne: 
Hvordan kommer menneskelig ondskab til udtryk og hvor kommer det fra? 
1)Hvordan defineres ondskab? Hvad er driften bag ondskab? 
2)Undersøgelse af om psykopati (dyssocial personlighedsforstyrrelse) er 
ondskab, tilstandens udtryk og symptomer, konsekvenser for omverdenen og 
mulig behandling 
3)Hvis aggressioner er medfødt, hvordan påvirker aggressive handlinger 
samfundet og forklares ud fra socialpsykologien? 

Vi har arbejdet teoriværket igennem ved hjælp af læsning, diskussioner, 
øvelser, arbejdsspørgsmål og cases, afsluttende med en fordybelsesopgave 
med udgangspunkt i ovenstående problemformulering, pensum samt 2 nye 
cases til analyse. Skrift og mundtlig fremlæggelse. 
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning 
virtuelle arbejdsformer 
skriftligt case analyse arbejde 
læsning og klassediskussion 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Udviklingen og dens mulige konsekvenser 

Indhold Kernestof: Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje læreplan 2017 ibog 

Kapitel 6: Udviklingspsykologi 
Afsnit: 

● Erik H. Erikson 
● Daniel Stern 
● John Bowlby og Mary Ainsworth   
● Det narrative selv  

Kapitel 7, afsnittet om Spejlneuroner under Prosocial adfærd 

Kapitel 8: Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt 

Afsnit: 

● Indledningsafsnit 
● Omsorgssvigt  
● Børns reaktioner på omsorgssvigt  
● Risiko og resiliens 

 

Kapitel 14: Neuropsykologi 

Susan Hart: Neuroaffektiv udviklingspsykologi - til gymnasiet. Gyldendal 

2016 

Kapitel 2: Den treenige hjerne 

 
Omfang 
 

22 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Med udgangspunkt i den normale psykologiske udvikling gennem 
barndommen, set ud fra Eriksons livslange socialpsykologiske teori og set ud 
fra Sterns lagdelte teori, med viden om tilknytningens betydning har vi set på 
hjernens opbygning og den neuroaffektive udvikling, som kan sammenholdes 
med Sterns psykologiske lag-deling. Vi har set på hvordan risikofaktorer 
spiller ind. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, egen læsning og arbejdsspørgsmål, caseanalyse, 
mundtlig fremlæggelse, gruppearbejde, synopsisopgave 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 3 
 

Personlighed, hvad er det og hvad bruger vi den til 

Indhold Kernestof: Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje læreplan 2017 ibog 

Kapitel 18 Personlighedspsykologi 

Kapitel 16: Afsnit: Forsvarsmekanismer 

Kapitel 8: Afsnit: Risiko og resiliens  

Kapitel 19: Afsnit: Hvad er identitet? 

Kapitel 23: Stress og coping.  

Afsnit:  

● Stress og coping,  
● Akut og kronisk stress,  
● Stress, et samspil mellem ydre og indre faktorer,  
● Coping. 

Kapitel 28: Kriser og kollektive katastrofer  

Kapitel 30: Klinisk psykologi:  

Afsnit:  

● Nervøse tilstande, Underafsnit: Obsessive Compulsive Disorder OC 
● Affektive lidelser 

Omfang 
 

22 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Vi har set på hvordan man scorer en personlighed, hvilke karaktertræk den 
typisk har, samt hvilke udfordringer vi kan udsættes for gennem et levet liv 
og hvordan disse kan tackles 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, egen læsning og arbejdsspørgsmål, caseanalyse, 
mundtlig fremlæggelse, gruppearbejde, synopsisopgave 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 
 

Kognition, perception, hukommelse - læren om læring 

Indhold  Kernestof: Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje læreplan 2017 ibog  

kapitel 11: Kognitiv psykologi 

Afsnit:  

● Kognitiv psykologi 
● Hukommelse 
● Studiet af menneskets informationprocesser 
● Opmærksomhed 
● Perception 

Kapitel 20: Kommunikation 

Afsnit: 

● Kommunikation 
● Fem kendetegn ved kommunikation 
● Nonverbal kommunikation 
● Kommunikationens 4 niveauer 

Kapitel 13: Viden, læring og undervisning 

Afsnit: 

● Viden, læring og undervisning 
● Tavs og sproglig viden 
● Læringsformer 
● Undervisningsformer 
● Samspilsprocesser 
● Motivationsprocesser 

supplerende pensum: Psykologiens Veje ibog 

kapitel 11: Kognitiv psykologi 

Afsnit:De første kognitive psykologer 

Omfang  29 lektioner 
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Særlige 
fokuspunkter 

Hvad skal der til for at læring kan lykkes? der skal hukommelse, perception, 
kognition, viden om individuel læringsstil, opmærksomhed og motivation. Vi 
har gennemgået hele paletten mhp hvordan læring finder sted. Og vi har 
været nødt til at lærer at lære virtuelt. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuel coronaundervisning på meet for hele klassen 
egen læsning og lav dine egne arbejdsspørgsmål, caseanalyse, mundtlig 
fremlæggelse, enkelt gruppearbejde, - det var altsammen meget løjerligt med 
denne virtuelle undervisning. 
Synopsisopgave og mundtlig fremlæggelse virtuelt, dog uden kamera på. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 5 
 

Klinisk psykologi 

Indhold  Kernestof:  
Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje læreplan 2017 ibog  

Kapitel 30: Klinisk psykologi 

Afsnit: 

● Klinisk psykologi 
● Nervøse tilstande 
● Skizofreni 
● Affektive lidelser 
● Behandling 

Kapitel 11: Kognitiv psykologi 

Afsnit: 

● Den kognitive terapi 

Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=oldl5YnnY-0  

 
Omfang 
 

10 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Hvad er normalt og hvad er sygt. Det var vores indgangsspørgsmål til emnet. 
Forskel på lettere og sværere psykiske lidelser, ICD-10 diagnosesystemet. 
Skizofreni. Vi diskuterede youtubeklippet meget.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuel coronaundervisning på meet for hele klassen 
egen læsning og arbejdsspørgsmål, caseanalyse, mundtlig fremlæggelse, 
gruppearbejde over meet, idet eleverne selv oprettede meet og mødtes der 
virtuelt 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 6 
 

Projekt med feltundersøgelser 

Indhold  Kernestof:  
Omfang 
 

3 uger á 11 lektioner pr uge  

Særlige 
fokuspunkter 

Metode og undersøgelse 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Projekt 
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