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Titel 1 
  

Introduktion til faget 

Indhold Psykologiens veje, Systime, 2018, ibog: 
Kapitel 2 med fokus på de 7 forskellige psykologiske retningers særlige 
fokusområder og interesser.  
Kapitel 3 med fokus på afsnittet Metode 
Lærerproduceret materiale om hverdagspsykologi og fagets videnskabelige 
psykologi. 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

5 lektioner 
ca. 15 sider  

Særlige fokuspunkter Fokus på at skabe en overordnet viden om  
- faget psykologi 
- de psykologiske retninger 
- kendskab til de forskellige metoder i faget 
- bevidsthed og refleksion over common knowledge-kendskab til psykologi 

versus den teoretisk funderede psykologi. 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, øvelser, læsning, oplæg, casearbejde.  
 
 
 





 
 
Titel 2 
  

Læring - i og udenfor klasselokalet 
 
 

Indhold 
Materiale: Følgende afsnit i kapitel 9 i grundbogen Psykologiens veje, anført i tema 

1, Introduktion til faget: 

■ Pavlov og den klassiske betingning 

■ Watsons behaviorisme 

■ Thorndike, Skinner og den operante betingning 

■ Adfærdsterapi 

Social indlæringsteori og social-kognitiv læringsteori 

Materiale: Følgende afsnit i kapitel 9: 

■ Begyndende kritik 

■ Social indlæringsteori 

■ Social-kognitiv læringsteori 

Fokus på 

■ Banduras teori om modelindlæring og imitation 

■ Banduras begreb self-efficacy (følelsen af at mestre/at kunne noget).  

Program fra dr.dk: Anderledes som mig, afsnit 4 (2019) 

Eksistentialisme: 

Materiale: Kapitel 17: Eksistentiel og humanistisk psykologi, afsnittene Hvad er 

eksistentialisme? 

Fokus på begreberne valg, frihed, angst og fremmedgørelse. 

 
Omfang 
 

50 lektioner 
Ca. 120 sider 

Særlige fokuspunkter  
Særlige fokuspunkter er knyttet til de forskellige perspektiver som anført ovenfor i 
“Indhold”.  
 
 
 

Væsentligste Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, virtuelt arbejde, læreroplæg, 





 
 

arbejdsformer elevoplæg. 
 
 
 
 

Titel 3 Identitet og ungdom i det senmoderne 

Indhold 
Undersøgelser i psykologi, Systime, 2018 af Charlotte Tieka Jensen og 

Katrine Quorning: Hvem er jeg? 

Psykologiens veje, kapitel 19: Ungdom og senmodernitet, afsnittene med 

fokus på 

■ En flodbølge af muligheder 

■ Tvangen til at vælge 

■ Kapital og habitus 

■ Hvad er identitet? 

■ Krop, køn og identitet 

■ Sociale arenaer, roller og identitet. 

Særlige fokuspunkter: 

Kulturel frisættelse v. Ziehe 

Institutionaliseret individualisering (fx at alle skal gennem 

uddannelsessystemet) v. Beck 

Bourdieu: De 4 kapitalformer (social, kulturel, økonomisk, symbolsk) + 

habitusbegrebet 

Eriksons identitetsbegreb: 2-delt i jegidentitet og social identitet. 

Giddens identitetsbegreb: fleksibel og refleksiv identitet. 

Gergens multiple selv 

Identiteten er knyttet til sociale arenaer 

Kollektivistisk og individualistisk kultur 

Supplerende: Still face-eksperimentet 

Fokus på: 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:2c29347c-0cd1-4a7f-a666-6ff63b145b76




 
 
 

Eriks H. Erikssons psyko-sociale teori 

■ De 2 første faser med hver sin udviklingskrise 

■ Jeg-identitet 

Kritik af faseteorierne 

Præferenceteknik og sutteteknik 

Daniel Sterns faseteori 

■ Barnets begyndende selv - de medfødte færdigheder 

■ Barnets kerneselv - ansigtsduetter, synkroniseret, adfærd, 

følelsesmæssig smitte, empati, generaliseret episode.. 

■ Barnets subjektive selv - social refereren og fælles 

opmærksomhedsfokus 

Omfang 20 lektioner 
150 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

Særlige fokuspunkter er angivet i “Indhold” 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

Titel 4 
  

Stress 
 
 

Indhold 
Tværfagligt projektarbejde med biologi.  

Materiale: Kapitel 23 i Psykologiens veje: Stress og coping 

Fokus på: 

-forskelle mellem akut og kronisk stress. 

-indre og ydre faktorer 

-forklaringsstile og Antonovskys OAS-teori. 

- forskellige copingstrategier 





 
 
 

- At kunne redegøre for de indre faktorer, der kan forklare hvorfor det ikke er  

Case: Artikel om sygeplejerske, der rammes af stress. 

 
 

Omfang 
 

8 lektioner 
100 sider 

Særlige fokuspunkter Den overordnede problemstilling for dette forløb: Hvilke konsekvenser har 
barndommen for voksenlivet, og hvordan kan det være, at vi mennesker reagerer 
forskelligt på de samme ydre faktorer?  
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, læreroplæg, elevoplæg, 
empiri-produktion, tværfagligt projektarbejde 
 
 
 
 
 
 

Titel 5 
  

Mennesker i grupper 

Indhold 
Hvilke konflikter er der forbundet med grupper, og hvordan kan vi forstå og løse 

disse konflikter? 

Materiale: Kapitel 21. 

Fokus på: 

Gruppeteori (ind/ud/reference/primær/sekundær/formel/uformel) 

Gruppetænkning 

Gruppepolarisering 

Konformitet (Solomon Asch) 

Eksperiment: Solomon Aschs stregforsøg (konformitet) 

Eksperiment: A Class divided. Jane Elliotts Brown and Blue Eyes eksperiment 

Den realistiske konfliktteori, herunder: 

Sherifs Robbers cave 

https://drive.google.com/file/d/1IbogOss_G56nt1CBlSopRQ6uTmxDyBpm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IbogOss_G56nt1CBlSopRQ6uTmxDyBpm/view?usp=sharing




 

Den sociale identitetsteori, herunder: 

Tajfels minimalgruppeksperiment 

Dokumentaren: Vilde piger, 2012, Tine Katinka Jensen og Mette Carla Albrechtsen 

Kognition og perception 

Materiale:  

■ Kapitel 11: Kognitiv psykologi 

■ Kapitel 11: De første kognitive psykologer 

■ Kapitel 11: Opmærksomhed 

■ Kapitel 12: Tænkningens udvikling 

Fokus på: 

■ kognitive skemaer 

■ assimilation 

■ akkomodation 

■ selektiv opmærksomhed 

■ top down og bottom up-processerne 

■ stereotyper og stereotypitruslen 

 
Omfang 
 

15 lektioner 
100 sider 

Særlige fokuspunkter  
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Spil, læreroplæg, gruppearbejde, elevoplæg etc.  
 
 




