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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til psykologien og fagets metoder  

Titel 2 Tema 1. Udviklingspsykologi: tilknytning, omsorg, resiliens 

Titel 3 Tema 2. Udviklingspsykologi: livskriser, copingstrategier  

Titel 4 Tema 3.  Personlighed og identitet: kriser, stress, PTSD, copingstrategier 

Titel 5 Tema 4. Personlighed og identitet: personlighedstyper, køn og kønsforskelle 

Titel 6 Tema 5.Socialpsykologi: gruppepsykologiske processer, grupper, mobning, 
kommunikation, digitale medier 

Titel 7 Tema 6. Socialpsykologi: gruppepsykologiske processer, grupper, kultur, mobning, 
stereotyper og fordomme 

Titel 8 Tema 7. Kognition og læring: tænkningens udvikling, læring, motivation og hukommelse 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
 
Titel 1 
 

Introduktion til psykologien og fagets metode

Indhold  
Kap 1 afsnit: Naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab Psykologiens 
Veje, Ole Schultz Larsen, forlag Systime 2009 
 

Hverdagstænkning og videnskabelig tænkning, P4548, e-bog, Ole Schultz Larsen, forlag 

Systime  
 
Kap 1: Psykologiske fagområder Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag Systime 
2009 
 
Kap 4. Psykoanalyse. Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag Systime 2009 
 
Kap 9. Behaviorisme.  Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag Systime 2009 
 
Kap 11. Kognitiv psykologi, s 177 - 182 Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 
Systime 2009 
 

 

Uddrag af kap 2, ”lidt videnskabsteori”, Ole Schultz Larsen, forlag Systime 1999 
Videoklip. Pavlov; https://www.youtube.com/watch?v=hhqumfpxuzI     
 
Videoklip. Watson https://www.youtube.com/watch?v=KxKfpKQzow8 
 
Videoklip. Kliktræning med kat. http://www.youtube.com/watch?v=Bjn6ULG0y6g 
 
Videoklip. Træning af hval/børn http://www.youtube.com/watch?v=9G4P--9-6-g 
 
Videoklip. Sigmund Freud om psykoanalysen: 
http://www.youtube.com/watch?v=sj2JFI4BsRQ 
 
Videoklip. Personlighedsmodellen: http://www.youtube.com/watch?v=GS10ZmZD7_c 
 
Case: Artikel; Hvorfor ryger Nille, Kræftens Bekæmpelse, Erhvervsskolernes forlag. 2000 
 
Case: Artikel; ” En 32-årig kvinde” Fra Brørup, Hauge og Thomsen, Den nye 
psykologihåndbog, Gyldendal uddannelse, 1999 
 
Film: dokumentar. Tvunget af tanker. Behandling af OCD med eksponering. CFU 

 
 
 

Omfang 
 

12 lektioner 
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Særlige 
fokuspunkter 

At introducere til psykologien som videnskab og metode, herunder at give en forståelse af, 
hvordan forskellige psykologiske retninger anvender forskellige videnskabelige metoder.  
 
Endvidere at introducere til grundlæggende viden om centrale psykologiske retninger, 
herunder teoretisk forståelse samt evne til at anvende denne viden i forhold til cases. 
Samtidigt at kunne forholde sig refleksivt og kritisk til teori og materiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gennemgang af teori i plenum/grupper på baggrund af såvel deduktive som induktive 
principper. Fremlæggelser, udarbejdelse af cases og diskussion heraf.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Titel 2 

 
Tema 1. Udviklingspsykologi: tilknytning, omsorg, resiliens

Indhold  
Kernestof: 
 
Kap 9. S 96 – 101. Udviklingspsykologi – Bowlby. Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 
Systime 2009 
 
Kap 8. Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt. Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 
Systime 2009 
 
 
 
Supplerende stof: 
 
Videoklip; John Bowlby kort om hans teori; http://www.youtube.com/watch?v=VAAmSqv2GV8 
 
Videoklip: Fremmedsituationstesten: https://www.youtube.com/watch?v=s608077NtNI 
 
Videoklip: Jørn/omsorgssvigt; http://www.youtube.com/watch?v=5yi5CfcydXQ 
 
Videoklip: Harlows abeforsøg 
http://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I&feature=player_embedded 
 
Videoklip: Rumænske spædbørn; 
http://www.youtube.com/watch?v=Kh8eov81Cc4&feature=player_embedded 
 
Videoklip; Freja og Ulla – en spildt barndom; 
http://www.boerneraadet.dk/materialer/andet/rettidig-omsorg/film-freja-og-ulla-en-spildt-barndom 
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Videoklip; hvad sker der på rådhuset; 
http://www.boerneraadet.dk/materialer/andet/rettidig-omsorg/film-socialraadgiver-hvad-sker-der-
paa-raadhuset 
 
 
 
Case; Lone – en pige på 7 år. (redigeret historie fra Internettet) 
 
Case; Nu mestrer Moni sit liv 31-årige liv, Feminia d. 21/7 2011   
 
 
 
Film; Er du mors lille dreng” del 1. CFU 
 
Film; Er du mors lille dreng” del 2.  CFU 
 
Film; ”Min barndom i helvede” Lisbeth Zoring Andersen. CFU 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 18 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Grundlæggende forståelse af teorier omkring udviklingspsykologi, tilknytning, omsorgssvigt og 
resiliens. Herunder teoretisk forståelse samt evne til at anvende denne viden på et problemområde, 
samtidigt at kunne forholde sig refleksivt og kritisk til teori. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gennemgang af teori i plenum og i grupper på baggrund af såvel deduktive som induktive 
principper. Fremlæggelser, udarbejdelse af cases og diskussion heraf. Diskussion af spørgsmål, 
fremlæggelser, film og videoklip samt ”quiz – hvad kan du huske fra dagens lektion”. Arbejde 
med cases ifm. eksamensforberedelse/eksamensteknik. 

 
 
 
Titel  3 

 
Tema 2. Udviklingspsykologi: Livskriser og 
copingstrategier

Indhold Kernestof: 
Kap. 20. Voksenlivet. Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag Systime 2009 
 
 
Supplerende stof:  
Videoklip: Forestillinger om ældre (Rollatorbanden)  

http://www.youtube.com/watch?v=_RSKGz6420g&list=PL7B16FAB07D0A68C7 

Dokumentar; Fremtiden ældre, svensk dokumentar ”seniorer” (CFU) 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 5 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Grundlæggende forståelse af udvalgte teorier omkring livskriser. Herunder teoretisk forståelse 
samt evne til at anvende denne viden på et problemområde, samtidigt at kunne forholde sig 
refleksivt og kritisk til teori. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Fælles gennemgang af læsestof, diskussion af spørgsmål, dokumentar og videoklip. Samt test” 
hvad kan du huske fra dagens lektion”.  
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Titel 4 
 

Tema 3. Personlighed og identitet: kriser, stress, PTSD, 
copingstrategier 

Indhold  
Kernestof: 
 
Kap 24. Kriser og kollektive katastrofer. Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag Systime 
2009 
 
Kap 23.  Stress, livsforandringer og arbejdsliv. Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 
Systime 2009 
 
 
 
Supplerende stof: 
 
Videoklip: hvad er et traume http://traume.dk/node/174 
 
Videoklip; Flygtninge i Danmark som lever med traumer; http://traume.dk/node/135 

 
http://content.time.com/time/video/player/0,32068,671301612001_2030797,00.html 
 

Musik, Rapsang om PTSD "Dear Mr. Fantasy" http://www.youtube.com/watch?v=9-zKb7ttxSY 
 
Film; om PTSD ”De hjemvendte” http://www.dr.dk/tv/se/de-hjemvendte/de-hjemvendte-2-3#!/  
(CFU) 

Artikel; Tre former for kriseterapi. Ask Elkil. Forskningsnyt. Forsknings -nyt fra 
psykologi (2003, 12(5) ) 

Musik:Igor Stravinsky le sacre du printemps https://www.youtube.com/watch?v=VOgh2EwbQm4 

Videnskabelig udsendelse: ”Musik og stress”, Viden om DR1, CFU 
 
Artikel; Skumgumminærvær, Weekendavisen d. 7.11.2008 

Artikel; Stress i tal, Undersøgelse fra Landsorganisationen i Danmark (LO's) ugebrev, A4, 
2009. 

Dokumentar; Stress tur retur, http://filmselskabet.com/portfolio/stress-tur-retur/ 

Case; Artikel ”Jeg troede jeg var lavet af jern”, Kristelig Dagblad 07/06 2010 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 15 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Grundlæggende forståelse af udvalgte teorier omkring kriser, kriseforløb og PTSD og 
copingstrategier.  Herunder teoretisk forståelse samt evne til at anvende denne viden på et 
problemområde, samtidigt at kunne forholde sig refleksivt og kritisk til teori. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gennemgang af teori i plenum og i grupper på baggrund af såvel deduktive som induktive 
principper. Fremlæggelser, udarbejdelse af cases og diskussion heraf. Diskussion af spørgsmål, 
fremlæggelser, film og videoklip samt ”quiz – hvad kan du huske fra dagens lektion”. Arbejde 
med cases ifm. eksamensforberedelse/eksamensteknik. Produktkrav ifm, med gruppearbejder, 
herunder udarbejdelse af plancher. 
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Titel 5 

 
Tema 4. Personlighed og identitet: personlighedstyper, køn og 
kønsforskelle 

Indhold  
Kernestof: 
Kap 3. Personlighedspsykologi. Den forsigtige og risikovillige personlighedstype   
Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag Systime 2009 
 
Kap 2. Køn og kønsforskelle. S. 25 - 34, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 
Systime 2009 
 
 
Supplerende stof: 
Videoklip. Den risikovillige personlighedstype: 

http://www.youtube.com/watch?v=dhnObDgscr8&NR=1&feature=endscreen 

 
Videoklip. ”hvordan har du det med spænding” 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=FVFsiJBSQps&feature=fvwp 
 
 
Case; Artikel ” Lykkelig i luften”, af Gitte Holtze. Berlingske tidende 17.05.2008 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sH1V8VNahBw  (Conchita Wurst) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FC96ZEqyh6M (kønsidentitet) 

 
Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 6 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Grundlæggende forståelse af udvalgte teorier omkring personlighedspsykologi, køn og 
kønsforskelle. Herunder teoretisk forståelse samt evne til at anvende denne viden på et 
problemområde, samtidigt at kunne forholde sig refleksivt og kritisk til teori. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gennemgang af teori i plenum og i grupper på baggrund af såvel deduktive som induktive 
principper. Fremlæggelser, udarbejdelse af cases og diskussion heraf. Diskussion af 
spørgsmål, fremlæggelser, film og videoklip samt ”quiz – hvad kan du huske fra dagens 
lektion”. Arbejde med cases ifm. eksamensforberedelse/eksamensteknik. 
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Titel 6 

 
Tema 5. Socialpsykologi: gruppepsykologiske processer, grupper, 
mobning, digitale medier, kommunikation

Indhold  
Kernestof: 
Kap 21. Socialpsykologi. S. 347 - 375 Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag Systime 
2009 
 
Kernestof: 
Kap. 18. kommunikation. S. 303 - 309. Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag Systime 
2009 
 
 
Supplerende stof: 
 
Videoklip; om fordomme (Susan Boyle) http://www.youtube.com/watch?v=8OcQ9A-5noM    
 
Videoklip: En gruppe opstår spontant https://www.youtube.com/watch?v=GA8z7f7a2Pk 

Videoklip; Aschs forsøg - om konformitet http://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA    

Videoklip; om gruppedynamikker/grupper, Hells Angels; 
http://www.youtube.com/watch?v=o7IC9g4pMo8&feature=related 

Videoklip: Stanford Prison Experiment: http://www.youtube.com/watch?v=sZwfNs1pqG0 

Videoklip; Kurt Lewins ledelseseksperiment, http://www.youtube.com/watch?v=7knYHysbDlo 

Videoklip; Standley Milgrams forsøg https://www.youtube.com/watch?v=4b7YFtiE5EA 

Dokumentar; Eksperiment Mobning - når de voksne slås (CFU) 
 
Artikel: Otte år efter fangemishandling: Abu Ghraib-soldat fortryder intet. Politiken. 23/3-2012 
 
Film: Die Welle, 2008, http://filmcentralen.dk/ 
 
Case: artikel ”Perkerne mod white trash - når underklassen slås”, Af Olav Hergel, Politiken, den 5. 
november 2012 
 
Case; artikel; ”Mobning er psykisk gruppevoldtægt”, Politiken (Kroniken) 13. JAN. 2013 
 
”Hvad er digital dannelse”, Marlene Sommer Christensen, Videnskab.dk, 2017 
 
”digital mobning er et alvorligt problem”, fra ATAK 2017 
 
nonverbal kommunikation. Mr. Bean  https://www.youtube.com/watch?v=9cX6VaIy2yA 
Video om god tone https://www.youtube.com/watch?v=a1T9tWoi0mkVideo om grov  

chikane på Nettet Video: https://www.bt.dk/viralt/saa-voldsomt-skriver-boern-og-unge-til-
hinanden-paa-nettet-du-vil-doe-alene-i-verde 

 
 
 
 

Omfang Anvendt uddannelsestid: 18 lektioner 
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Særlige 
fokuspunkter 

Grundlæggende forståelse af udvalgte teorier omkring socialpsykologi, herunder 
gruppepsykologiske processer, grupper, ledelse, mobning, digitale medier og kommunikation.  
Herunder teoretisk forståelse samt evne til at anvende denne viden på et problemområde, samtidigt 
at kunne forholde sig refleksivt og kritisk til teori. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Fællesgennemgang af læsestof, gruppearbejde, fremlæggelser, diskussion af spørgsmål, artikel, 
cases, dokumentar og videoklip. Samt test” hvad kan du huske fra dagens lektion”. ”. Arbejde med 
cases ifm. eksamensforberedelse/eksamensteknik samt produktkrav i forbindelse med 
gruppearbejde. 

 
 
 
 
 
Titel 7 

 
Tema 6. Gruppepsykologiske processer, grupper, kultur, 
stereotyper og fordomme

Indhold  
Kernestof: 
 
Kap 22. Socialpsykologi. S. 381 - 388 Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag Systime 
2009 
 

Supplerende stof: 
 
Valgvideoer : 

1.https://www.youtube.com/watch?v=kZiG8JLVAPA  (DF - valgvideo) 
2.https://www.google.dk/search?rlz=1C1GGRV_daDK751DK751&q=sverigedemokraterna+valgvide
o&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjauMb4oe7XAhWJA5oKHXiODB4QBQgkKAA&biw=1242&bih=602  
(Sverigedemokraterne - valgvideo) 
3https://www.youtube.com/watch?v=ZLuqomNtUtc   (enhedslisten) 
 

Artikel: 21 -årig dømt for at slå transseksuel med hammer, Ekstrabladet, oktober 2013, Jacob 
Hansen 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 15 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Grundlæggende forståelse af udvalgte teorier omkring gruppepsykologiske processer, grupper, 
kultur, stereotyper og fordomme.  Herunder teoretisk forståelse samt evne til at anvende denne 
viden på et problemområde, samtidigt at kunne forholde sig refleksivt og kritisk til teori. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Fælles gennemgang af læsestof, diskussion af spørgsmål, artikel, musik, case, film og videoklip. 
Samt test” hvad kan du huske fra dagens lektion”. Produktkrav ifm, med gruppearbejder, herunder 
udarbejdelse af plancher. 
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Titel 8 

 
Tema 7. Kognition og læring: tænkningens udvikling, læring, motivation og 
hukommelse 

Indhold Kernestof: 
Kap. 12. Tænkningen udvikling. Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag Systime 2009 
Kap. 11. Hukommelse. S. 168-173. Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag Systime 2009 
Kap. 13. Motivationsprocesser. S. 213-216. Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 
Systime 2009 
 
 
 
 
Supplerende stof: 
Videoklip; Om Piaget http://www.youtube.com/watch?v=Jw33CBsEmR4 
 
Videoklip; objektpermanens http://www.youtube.com/watch?v=NjBh9ld_yIo   
 
     
Artikel; Vygotsky ”Den nærmeste udviklingszone”, systime, Psykologiens Veje 

Case; Artikel ”Sørens vanskelig skolegang”, redigeret artikel fra Nettet 

TED TALK: https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation?language=da  
 
Lille repetitionsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=N75hi4DnS_Y 

 
 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 15 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Grundlæggende forståelse af udvalgte teorier omkring tænkningens udvikling samt hukommelse 
og motivation. Herunder teoretisk forståelse samt evne til at anvende denne viden på et 
problemområde, samtidigt at kunne forholde sig refleksivt og kritisk til teori. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Fælles gennemgang af læsestof, diskussion af spørgsmål, artikel, case, musik og videoklip. Samt 
test” hvad kan du huske fra dagens lektion”.  Produktkrav ifm, med gruppearbejder, herunder 
udarbejdelse af plancher. 
 

 


