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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: Den mangfoldige psykologi 

Martin Levander: Anvendt psykologi. systime 1998  
kapitel 10 Depression. Side 143-149 
 
Jette Hannibal: Intro til psykologiske metoder på psykologi C. 2014, læst 
ekstensivt 

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 marshmallow test:3,28 minutter 
https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ 
 
Pavlov 
https://www.youtube.com/watch?v=asmXyJaXBC8 
 
Skinnerbox 
https://www.youtube.com/watch?v=MOgowRy2WC0&t=2s 
 

Omfang 
 

9 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Indsigt i de forskellige psykologiske retninger, som de præsenteres i 
Psykologiens Veje kapitel 2: Den mangfoldige psykologi. 
Indførelse i forskellige metoder og undersøgelser, samt hvilke forhold der spiller 
ind ved de forskellige former. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning og klassediskussion/virtuelle arbejdsformer/ 
selvstændig fordybelse med skriftligt arbejde/ 
gruppearbejde med arbejdsspørgsmål og caseanalyse om Lena 

https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8
https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU
https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ
https://www.youtube.com/watch?v=asmXyJaXBC8
https://www.youtube.com/watch?v=MOgowRy2WC0&t=2s
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

  

Titel 1 
 

Kognitionspsykologi. Kognition, hukommelse tænkning og læring - hvad er 
det og hvordan? 

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

Kapitel 11: Kognitiv psykologi 
Afsnit: De første psykologer, herunder om gestaltlovene  
Afsnit: Perception  
Afsnit: Hukommelse  
Afsnit; Opmærksomhed  

Kapitel 13: Viden, læring og undervisningsformer 
Afsnit: Viden læring og undervisningsformer 
Afsnit: Tavs og sproglig viden 
Afsnit: Læringsformer 
Afsnit: Samspilsformer 

Still face experiment: 2:48 min 
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0 

 
Omfang 
 

 11 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Med udgangspunkt i hvordan vi opfatter indtryk og ordner dem, tog vi hul på 
hukommelsen og genkaldelsen, hvordan opmærksomheden “styrer” vores 
måde at ordne og gruppere perceptionerne, og hvordan de ender eller ikke 
ender i hukommelsen. Med dette in mente lærte vi om læring og hvad der 
måske vil fremme denne 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning 
virtuelle arbejdsformer 
skriftligt case analyse arbejde 
læsning og klassediskussion 
 

https://psykveje.systime.dk/?id=c11582
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 
 

Titel 2 
 

Udviklingspsykologi. Udvikling, omsorg og resiliens 

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

Kapitel 6: Udviklingspsykologi 
Afsnit: Udviklingspsykologi 
Afsnit: Erik H Erikson 
Afsnit: Bowlby og Mary Ainsworth 

Kapitel 8: Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt 
Afsnit: Separationsreaktioner 
Afsnit: Omsorgssvigt 
Afsnit: Børns reaktioner på omsorgssvigt 
Afsnit: Risiko og resiliens 
 
Harlow 6,08 min 
https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I&t=11s 
 
Mary Ainsworth  3,14 min 
https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU 

Still face experiment: 2:48 min 
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0 

“Sådan overlever du en lortebarndom”  
DR.DK/TV/Kategorier/Dokumentar 60min 
 
Børnerådet:  
Børn der lever med vold. Jannik 4,45 min 
https://www.youtube.com/watch?v=naPcAIgB_zY 
 
Børn der lever med vold. Anna 9,56 min 
https://www.youtube.com/watch?v=K2h0YmQtAJE  
 

Omfang 
 

 15 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Med udgangspunkt, i hvad der skal til for at opnå en god barndom, tager vi 
fat på omsorgssvigten og reaktioner på dette, samt hvad der skaber et 
mælkebøttebarn 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, egen læsning og arbejdsspørgsmål, caseanalyse, 
mundtlig fremlæggelse, gruppearbejde 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://www.youtube.com/watch?v=naPcAIgB_zY
https://www.youtube.com/watch?v=K2h0YmQtAJE
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel 3 
 

Socialpsykolog. Social relationer er det vigtigste i livet 

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

Kapitel 21: Socialpsykologi 
Afsnit: Socialpsykologi 
Afsnit: Massehypnose 
Afsnit: Hvad er en gruppe 
Afsnit: Roller 
Afsnit: Gruppepres og social kontrol 
Afsnit: Intergruppekonflikter,  læs om Robbers Cave 
Afsnit: Social sammenligning 
Afsnit: Holdninger 
 
Asch konformitets forsøg 
https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8  

Omfang 
 

 16 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Med udgangspunkt vores sociale liv gik vi tæt på dét, at være i en gruppe af 
mennesker og hvordan den bliver påvirket af os og hvordan vi påvirker både 
gruppen og enkeltindividet i gruppen. Nogle gange udvikler dette sig til pres 
og polarisering.Når vi er i eg gruppe, spiller vi en rolle, dette fik vi også sat 
ord på, og har et sæt af holdninger, hvilke vi også kom ind på, ligesom vi 
sammenligner os med de andre, både på godt og ondt. 
Som gennemgående case så vi filmen Die Welle, og analyserede de mange 
situationer og personer ud fra ovenstående. Vel vidende at det er fiktion. 
Undertonen i hele undervisningsforløbet blev at det basalt set drejer sig om 
hvem vi er, hvilket er udgangspunktet for det næste forløb 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, egen læsning og arbejdsspørgsmål, caseanalyse, som før 
nævnet af filmen, men også af cases og en artikel, mundtlig fremlæggelse, 
gruppearbejde, virtuel nødundervisning, virtuelle tests, både kahoot, som 
eleverne selv lavede og en test som læreren udsatte dem for 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 
   

Titel 4 
 

Personlighedspsykologi. Personlighed og identitet, og at cope med 
tilværelsens udfordringer 

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

Kapitel 18: Personlighedspsykologi 
Afsnit: Personlighedspsykologi 
Afsnit: The Big Five 
Afsnit: Den forsigtige og den risikovillige type:  
Afsnit: Menneskets dobbelthed 
Kapitel 21 Socialpsykologi 
Afsnit: Mobning 
Kapitel 30 Klinisk psykologi 
Afsnit: Affektive lidelser (Om depression) 
Kapitel 23 Stress og coping 
Afsnit: Stress og coping,  
Afsnit: Akut stress og kronisk stress 
Afsnit: Samspil mellem ydre og indre faktorer 
Afsnit: Coping 
Kapitel 28: Kriser og kollektive katastrofer 
Afsnit: Posttraumatisk stressreaktion 
 
Elev-projekter om  
ADHD, Mobning, At være voksen efter forældre med misbrug, Depression, 
PTSD, Selvskadende adfærd, Stress 
 
 

Omfang 
 

20 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Først testede vi os selv i en test med The big Five og snakkede om resultatet, 
derefter udvidede vi med modellen om den forsigtige og den risikovillige 
type, med OSN og vores evne til at rumme begge dele, om man så må sige. 
Derefter gik vi over til projektarbejde med 7 forskellige emner, som alle 
handler om at vi mennesker i løbet af livet oplever mange benspænd og 
“kriser”.  
Projekterne blev fremlagt mundtligt som lærestof og det af eleverne 
gennemarbejdede stof foreligger nu som eksamensstof og er en del af 
pensum. Dermed blev det alvorligt med disse projekter. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, egen læsning og arbejdsspørgsmål, caseanalyse, 
mundtlig fremlæggelse, gruppearbejde 
 
 

https://psykveje.systime.dk/?id=p4852


Side 6 af 9 



 

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

 
   

Titel 5 
 

Diagnoser og / eller andre tilstande 

Indhold  Kernestof:Psykologiens Veje 
Kapitel 30 
Afsnit: Nervøse tilstande 
Afsnit: Skizofreni 
Afsnit: Behandling 
 

Omfang 
 

6  lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Med udgangspunkt i forskellen på psykologi og psykiatri ser med vi på 
ICD10 og diagnosesystemet og kommer ind på hvad det vil sige at have angst 
og hvordan angsten er et grundvilkår i ethvert menneske, men nogle gange 
udvikler sig til en sygdom 
Skizofreni, symptomer og behandling. 
Behandlingsmuligheder 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuel undervisning pga corona. Opgaver og læsning, cases, diskussion på 
meet, arbejdsspørgsmål. I skrivende stund har vi ikke gennemført dette emne, 
så vi får se 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 
   

Titel 6 
 

 

Indhold  Kernestof: Peder Nielsen: Grundlæggende psykologi og socialpsykologi. 
Forlaget øknom 2006. 2. udgave 
 
Kapitel: Socialpsykologien side 136-160 
Grupper, roller, normer, konformitet,  
 
 
Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje læreplan 2017 ibog  

Kapitel 20: Kommunikation 

Afsnit:  

Kommunikation 

Nonverbal kommunikation 

Kommunikationens fire niveauer 

Milgram: https://www.youtube.com/watch?v=JXXbIF5Okjc 

Asch https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8 

Stanford Prison eksperiment 
https://www.youtube.com/watch?v=xPO6BrFTsW 

 
Omfang 
 

12 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Grupper, grupperprocesser, roller og kommunikation 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, egen læsning og arbejdsspørgsmål, caseanalyse, 
mundtlig fremlæggelse, gruppearbejde, øvelser i kommunikation 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JXXbIF5Okjc
https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8
https://www.youtube.com/watch?v=xPO6BrFTsWM
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 
 
 

Titel 7 
 

 

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

Kapitel 11  
Afsnit: 
Hukommelse,  
Opmærksomhed 
 
Kapitel 13 
Afsnit: 

Viden læring og undervisning 

Tavs og sproglig viden 

Læringsformer 

Samspilsprocesser 

Motivationsprocesser 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo 
Youtube: Selective attention test. Simon & Chabris 
 
 

Omfang 
 

9 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Forståelse for tavs og sproglig viden, læringsformer, samspilsprocesser, 
motivation, hukommelse, opmærksomhed, 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, egen læsning og arbejdsspørgsmål, caseanalyse, 
mundtlig fremlæggelse, gruppearbejde 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo
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