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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Intro til Psykologi  

Titel 2 Udvikling, køn og personlighed 

Titel 3 Ungdom, identitet og stress 

Titel 4 Grupper, polarisering og magt 

Titel 5 Den upålidelige hjerne 

 

  



 

 

Side 2 af 7 

Titel 1 

 

Intro til psykologi 

Indhold Grundbog/kernestof: 

Schultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2020): 

 

- Kapitel 2 ”Den mangfoldige psykologi”  

(hele kapitlet minus afsnittene om evolutionspsykologi og 

neuropsykologi) 

 

Jensen, Charlotte Tieka & Quorning, Katrine: Undersøgelser i psykologi - Systime 

iBog (2017): 

 

- Kapitel 1: Metode og kritiske overvejelser 

 

Supplerende stof:  

 

“Jim's Pavlovian Prank on Dwight - The Office”: 

https://www.youtube.com/watch?v=11zRl9bWY_A  

 

“Cat ring the bell for food”: 

https://www.youtube.com/watch?v=jrOsu9gpvGE  

 

“Human Behaviour experiment Lift Antics”: 

https://www.youtube.com/watch?v=XZDLbbfT9_Q  

 

Udførte eksperimentet ”Kognitivt skema” i klassen  

Øvelsen er hentet fra bogen ”Øvelser til psykologi” Mikkel Bernt Hansen (1996) 

 

Omfang 

 

3 x 150 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål: 

- Overordnet kendskab til forskellige psykologiske teoretiske retninger og 

metoder. 

- Du kan analysere en psykologisk case ved hjælp af forskellige 

psykologiske tilgange. 

- Du kan stille kritiske spørgsmål til en psykologisk undersøgelse. 

- Du kan beskrive fordele og ulemper ved kvalitative og kvantitative 

undersøgelser.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde med case udførte eksperiment i klassen med 

eleverne som forsøgsdeltagere.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=11zRl9bWY_A
https://www.youtube.com/watch?v=jrOsu9gpvGE
https://www.youtube.com/watch?v=XZDLbbfT9_Q
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Titel 2 

 

Udvikling, køn og personlighed 

Indhold Grundbog/kernestof: 

Schultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2020): 

 

- Kapitel 4 ”Køn og kønsforskelle” (hele kapitlet undtagen afsnit om 

neuropsykologi)  

 

- Kapitel 5 ”Medfødte forskelle” (hele kapitlet) 

 

- Kapitel 6 ”Udviklingspsykologi” (hele kapitlet minus Margaret Mahler + 

kritik af faseteorierne) 

 

- Kapitel 8 ”Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt” (afsnit: 

”Eksperiment med abeunger”, ”Omsorgssvigt”, ”Børns reaktioner på 

omsorgssvigt”, ”Risiko og resiliens”) 

 

- Kapitel 18 ”Personlighedspsykologi” (afsnit: ”The Big Five” og ”Den 

forsigtige og den risikovillige type”) 

 

Supplerende stof:  

 

“Girl toys vs boy toys: The experiment - BBC Stories” 

https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI  

 

”Harlow's Studies on Dependency in Monkeys”: 

https://www.youtube.com/watch?feature=emb_logo&v=OrNBEhzjg8I  

 

“The Strange Situation - Mary Ainsworth”: 

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

 

Dokumentar: “Min barndom i helvede” (2012) 

 

Personlighedstest: https://www.pjkp.dk/tests/personlighedstest-voksne/  

 

Omfang 

 

6 x 150 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål: 

- At få kendskab til forskellige psykologiske forståelser af hvad køn er, og 

hvorfor der er kønsforskelle (arv, miljø og kultur). 

- Du opnår viden om tilknytningsteorier og hvordan mennesker udvikler sig 

i den tidlige barndom  

- Kendskab til omsorgssvigt, risiko- og resiliensfaktorer.  

- Du ved hvad personlighed er og hvilken betydning det har for vores måde 

at være på. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI
https://www.youtube.com/watch?feature=emb_logo&v=OrNBEhzjg8I
https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU&feature=youtu.be
https://www.pjkp.dk/tests/personlighedstest-voksne/
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, casearbejde, kreativt arbejde med plancher om Bowlby, 

rollespil af Ainsworths tilknytningstyper, analyse af dokumentar, desuden tog 

klassen en personlighedstest på internettet med fokus på metode og kritik 

 

 

 

Titel 3 

 

Ungdom, identitet og stress 

Indhold Grundbog/kernestof: 

Schultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2020): 

 

- Kapitel 18 ”Personlighedspsykologi” (afsnit: ”Menneskets dobbelthed”) 

 

- Kapitel 19 ”Ungdom og senmodernitet” (afsnittene: ”En flodbølge af 

muligheder”, ”Hvad er identitet”, ” Sociale arenaer, roller og identitet”, ” 

Selvrealisering og ansvarspres”, ”Unge i konkurrencestaten”) 

 

- Kapitel 17 ”Eksistentiel og humanistisk psykologi” (afsnittet ”Maslows 

behovshierarki”) 

 

- Kapitel 23 ”Stress og coping” (hele afsnittet undtagen afsnittet ” Fra 

industriarbejde til service- og vidensarbejde”) 

 

Supplerende stof:  

Artikel: “Sarah på 17 kan ikke holde sig fra at feste: 'Jeg ved godt, jeg ikke må. Men jeg 

kan ikke lade være” af Silas Bay Nielsen, den 4. maj 2020. dr.dk/tværs 

https://www.dr.dk/mitliv/tvaers/sarah-paa-17-kan-ikke-holde-sig-fra-feste-jeg-

ved-godt-jeg-ikke-maa-men-jeg-kan-ikke   

 

Artikel: “Forsker: Derfor tager nogle unge lettere på statsministerens corona-advarsler” af 

Michael Ørtz Christiansen, den 17. marts 2020. dr.dk/nyheder/ 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/forsker-derfor-tager-nogle-unge-lettere-

paa-statsministerens-corona-advarsler  

 

Dokumentar: “Alt for kliken” afsnit 3 (2019) 

https://www.dr.dk/drtv/episode/alt-for-kliken_92331  

 

Omfang 

 

6 x 150 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål: 

- Redegøre for forskellige psykologiske perspektiver på "menneskets 

dobbelthed" (risikovillighed vs. forsigtighed) 

- Forklare hvad OSN handler om og hvordan det hænger sammen med 

stress 

- Redegøre for Giddens, Erikson og Gergens forståelser af hvad identitet 

er og forskelle mellem deres teorier 

- Forklare Maslows behovspyramide med fokus på de sociale behov, 

behovet for selvrespekt og selvaktualisering 

https://www.dr.dk/mitliv/tvaers/sarah-paa-17-kan-ikke-holde-sig-fra-feste-jeg-ved-godt-jeg-ikke-maa-men-jeg-kan-ikke
https://www.dr.dk/mitliv/tvaers/sarah-paa-17-kan-ikke-holde-sig-fra-feste-jeg-ved-godt-jeg-ikke-maa-men-jeg-kan-ikke
https://www.dr.dk/nyheder/indland/forsker-derfor-tager-nogle-unge-lettere-paa-statsministerens-corona-advarsler
https://www.dr.dk/nyheder/indland/forsker-derfor-tager-nogle-unge-lettere-paa-statsministerens-corona-advarsler
https://www.dr.dk/drtv/episode/alt-for-kliken_92331
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- Komme med forskellige forklaringer på hvorfor stress kan opstå og 

hvordan det kan håndteres. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, eksamenstræning, virtuelt arbejde med dokumentar 

 

 

 

 

Titel 4 

 

Grupper, polarisering og magt 

Indhold Grundbog/kernestof: 

Schultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2020): 

 

- Kapitel 21 ”Socialpsykologi” (afsnit: ”Hvad er en gruppe?”, 

”Grupperpres og social kontrol”, ”Interegruppekonflikter”, ”Roller”) 

 

- Kapitel 24 ”Ondskab” (afsnit: uddrag af ”Zimbardo og virkelighedens 

fængsel” og ”Moralske frakoblinger”)  

 

Supplerende stof:  

”5 Minute History Lesson, Episode 3: Robbers Cave”: 

https://www.youtube.com/watch?t=2s&v=8PRuxMprSDQ  

 

Artikel: ”Unge i Tingbjerg skriver til ministeren: ’Ghetto’-listen får os til at føle os hadet og 

uønsket” af AMINA SAFI, EDEN TEWOLDE, JAWAHIR YUSUF OG 

LEYLA BOUAZZI, den 26. november 2019. Politiken 

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7511735/%E2%80%99Ghetto%E2

%80%99-listen-f%C3%A5r-os-til-at-f%C3%B8le-os-hadet-og-u%C3%B8nsket   

 

”Asch Conformity Experiment”: 

https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA  

 

Dokumentar: “Alt for kliken” afsnit 1 (2019) 

https://www.dr.dk/drtv/episode/alt-for-kliken_88294  

 

“The Stanford Prison Experiment” 

https://www.youtube.com/watch?v=xPO6BrFTsWM 

 

Artikel: ”Det mest berømte psykologistudie nogensinde kan være fup” af Elise Kjørstad, 

den 16. oktober 2018. Videnskab.dk 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/det-mest-beroemte-psykologistudie-

nogensinde-kan-vaere-fup  

 

Artikel: ”Sociale medier: Offensimentum er lukket – hvor skal unge så skeje ud?” 

af Trine-Maria Kristensen, den. 22 september 2017 i pov.international 

https://pov.international/sociale-medier-offensimentum-er-lukket-hvor-skal-

unge-skeje-ud/  

 

https://www.youtube.com/watch?t=2s&v=8PRuxMprSDQ
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7511735/%E2%80%99Ghetto%E2%80%99-listen-f%C3%A5r-os-til-at-f%C3%B8le-os-hadet-og-u%C3%B8nsket
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7511735/%E2%80%99Ghetto%E2%80%99-listen-f%C3%A5r-os-til-at-f%C3%B8le-os-hadet-og-u%C3%B8nsket
https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA
https://www.dr.dk/drtv/episode/alt-for-kliken_88294
https://www.youtube.com/watch?v=xPO6BrFTsWM
https://videnskab.dk/kultur-samfund/det-mest-beroemte-psykologistudie-nogensinde-kan-vaere-fup
https://videnskab.dk/kultur-samfund/det-mest-beroemte-psykologistudie-nogensinde-kan-vaere-fup
https://pov.international/sociale-medier-offensimentum-er-lukket-hvor-skal-unge-skeje-ud/
https://pov.international/sociale-medier-offensimentum-er-lukket-hvor-skal-unge-skeje-ud/
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Omfang 

 

 5 x 150 minutter + 50 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål: 

- At redegøre hvad en gruppe er og skelne mellem forskellige typer af 

grupper 

- Hvorfor og hvordan "os-og-dem" tænkning opstår og hvordan det kan 

føre til diskrimination og hadefuld adfærd 

- Forklare begreberne konformitet, gruppetænkning og gruppepolarisering  

- Definere og skelne mellem formelle og uformelle roller - og hvilken 

betydning autoriteter har i den forbindelse 

- Forholde dig kritisk til socialpsykologiske eksperimenter herunder etik og 

metode 

- Redegøre for forskellige typer moralske frakoblinger og anvende dem i en 

analyse af internetmobning. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, eksamenstræning 

 

 

Titel 5 

 

Den upålidelige hjerne 

Indhold Grundbog/kernestof: 

Schultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2020): 

 

- Kapitel 11 ”Kognitiv psykologi” (hele kapitlet) 

 

Supplerende stof:  

 

“Test your awareness – do the test” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4 

 

Hukommelseseksperiment (lavet i klassen): 

https://drive.google.com/file/d/1FznS6MNyAm5Br-J-

BRpDdi408zXhMRfa/view?usp=sharing  

 

Artikel + video: ”Glem huskelister: Smart teknik lærer dig at huske” af Casper 

Lindbjerg Greve, d. 30. september 2016 

https://videnskab.dk/krop-sundhed/glem-huskelister-smart-teknik-laerer-dig-at-

huske  

 

”Fuld i går og husker intet?: Derfor får du blackout” (2019)  

https://www.facebook.com/watch/?v=446285472947318 

 

Udsendelse: “Mød dit urmenneske” afsnit 6 (2018) 

 

Omfang 

 

 5 x 150 minutter + 100 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
https://drive.google.com/file/d/1FznS6MNyAm5Br-J-BRpDdi408zXhMRfa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FznS6MNyAm5Br-J-BRpDdi408zXhMRfa/view?usp=sharing
https://videnskab.dk/krop-sundhed/glem-huskelister-smart-teknik-laerer-dig-at-huske
https://videnskab.dk/krop-sundhed/glem-huskelister-smart-teknik-laerer-dig-at-huske
https://www.facebook.com/watch/?v=446285472947318
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- Få et grundlæggende kendskab til den tidligste forsøg om kognition og 

hukommelse 

- Redegøre for hvad kogntive skemaer er, og hvilken betydning de har i 

mødet med mennesker og omverden 

- Forstå hvordan fordomme og stereotyper opstår - og hvad der skal til for 

at bryde med dem 

- At kunne forklare hvordan hukommelsen fungerer, herunder redegøre 

for de forskellige dele af hukommelsen  

- Undersøge hvorvidt vi kan stole på vores hukommelse og hvordan det er 

muligt at plante falske minder bl.a. i vidnesituationer 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, eksperimenter i klassen (husketeknikker), 

eksamenstræning 

 

 

 

 


