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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Forløb 1; Arv og miljøs betydning for barnets udvikling og senere den unges identitet i det 
globaliserede senmoderne samfund 

Titel 2 Forløb 2; Bandekonflikt 

Titel 3 Forløb 3; Digital mobning 

Titel 4 Forløb 4; PTSD set i lyset af traumatiske oplevelser blandt flygtninge, soldater og mobbeofre. 

Titel 5 Forløb 5; Kønsforskelle i skolegården 

 

 

 

 

Forløb 1; 

 
Arv og miljøs betydning for barnets udvikling og senere den 
unges identitet i det globaliserede senmoderne samfund 

Indhold  
Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

Kernestof: 
John Bowlby og Mary Ainsworth: P5043 (ned til betydningen på længere sigt) 
 
Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt: 5098 
 
Ungdom og senmodernitet: P5392 
 
En flodbølge af muligheder: P5425 
 
Tvangen til at vælge: P5424 
 
Kapital og habitus: P5423 
 



 

Side 2 af 6 

Hvad er identitet: P5422 
 
Krop, køn og identitet: P5421 
 
Frigørelse fra forældrene: P5420 
 
Sociale arenaer, roller og identitet: P5419 
 
Den narcissistiske ungdom: P5416 
 
Stress, arbejdsliv og coping: P5559 
 
Akut og kronisk stress: P5574 
 
Stress. Et samspil mellem ydre og indre faktorer: P5573 
 
 
 

Metode    
Videnskabsteori og metode: P5753 
 
Metode: P5754 
 
Eksperiment: P5812 
 
Observationsundersøgelse: P5756 
 
Spørgeskemaundersøgelse: P5758 
 
 

Supplerende litteratur og links:  
 

- Mary Ainsworth’s ”Fremmedsituationstesten” 

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

-  ” Ulla og Freya - ”En forspildte barndom” 

https://www.boerneraadet.dk/rettidig-omsorg/film-freja-og-ulla-en-spildt-

barndom 

- ”Stress tur retur” http://filmselskabet.com/portfolio/stress-tur-retur/ 

- Den kulturelle arv. Vi gør som mor og far. Vibeke Bye Jensen, Uddrag af 
”børn og unge2, 2002, nr 44 

- Unge i konkurrencestaten ( P5414) 
- Skumgumminærvær (P5567) 

 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

At introducere til udviklingspsykologi og at skabe en forståelse for betydningen af 
barnets tilknytning og behov for omsorg og senere den unges liv og udfordringer i 
det senmoderne globaliserede samfund.  
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie med efterfølgende mondulaflevering. 

Endvidere arbejde med metode, quiz, artikler, video mm. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU
https://www.boerneraadet.dk/rettidig-omsorg/film-freja-og-ulla-en-spildt-barndom
https://www.boerneraadet.dk/rettidig-omsorg/film-freja-og-ulla-en-spildt-barndom
http://filmselskabet.com/portfolio/stress-tur-retur/
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Forløb 2 

 
Bandekonflikt 

Indhold  

 
Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

 

Kernestof: 
Socialpsykologi: P5500 
 
Massehypnose: P5537 
 
Hvad er en gruppe: P5536 
 
Gruppepres og socialidentitet: P5535 
 
Kulturmøder og kulturforskelle: P5539 
 
Etnocentrisme og kulturrelativisme: P5557 
 
Kulturmøder: P5556 
 
Kulturforskelle og konflikter: P5555 
 
Etnicitet, ungdom og køn: P5554 
 

 
 
Supplerende litteratur og links:  
 
Quiz:  

- kap 22: P6642 

Videoklip:  
- Massehypnose - se denne video om Heysel Stadion: 

https://www.youtube.com/watch?v=3AD9XBdV7c4 

- Fordomme - se den video: https://www.youtube.com/watch?v=RxPZh4AnWyk 

- Sherifs eksperiment; se Robbers Cave  
https://www.youtube.com/watch?v=8PRuxMprSDQ 

Artikler/undersøgelser/ casematerialer:  

- Uddrag af artiklen: ” Perkerne mod white trash - når underklassen slås”.  
15.5.2007, POLITIKEN, Oilaf Hergel  

 

- Uddrag af undersøgelsen: ”Utilpassede uge”. Videnskab.dk, Information, 2004, 

Ulrikke Moustgaard. lokaliseret d. 02-03-2018 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 20  lektioner   

Særlige 

fokuspunkter 

At forstå bandekonflikter og banderelaterede problemstillinger på baggrund af flere psykologiske 

perspektiver. Samtidigt at kunne forholde sig kritik og refleksivt til disse perspektiver samt viden 

og undersøgelser om emnet.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie med efterfølgende mondulaflevering. 

Endvidere arbejde med metode, quiz, artikler, video mm. 

https://www.youtube.com/watch?v=3AD9XBdV7c4
https://www.youtube.com/watch?v=RxPZh4AnWyk
https://www.youtube.com/watch?v=8PRuxMprSDQ
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Forløb 3 

 
Digitalt mobning 

Indhold  
Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

 
Kernestof: 
Mobning nederst på P5535 
 
Roller: P5534 
 
Kommunikation: P5429 
 
Nonverbal kommunikation: P5450 
 
Kommunikations 4 niveauer: P5449 
 
Transaktionsanalyse: P5448 
 
Konflikter: P5444 
 

 
 
Supplerende litteratur og links:  
 
 
Artikler/undersøgelser/ casematerialer:  

 
- FOMO. (Dokument om ”Fear of missing out”, udarbejdet ved Alice Nutzhorn 2016) 

- ”Hvor afhængig er du af de sociale medier?”, artikel, Therese Rekling, Berlingske, 

maj 2013 

- Gruppepolarisering og Blekingegade-banden (Dokument + videoklip om 

Blekingegadebandens eskalerende vold, arbejdet af Alice Nutzhorn 2017) 

- Digital dannelse - hvad er det? (Dokument om digital dannelse + videoklip, 

udarbejdet af Alice Nutzhorn, 2017) 

 

Dokumentar 
- Dokumentar: Digital Mobning ” Jaget på Facebook - Bag Facaden” 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 20  lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

At opnå en grundlæggende forståelse for problemstillinger relateret til det øgede brug af medier, 

herunder f.eks. en forståelse for mobning set i lyset kommunikation og adfærd på Nettet. Samtidigt at 

kunne forholde sig kritik og refleksivt til disse perspektiver samt viden og undersøgelser om emnet. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie med efterfølgende mondulaflevering. 

Endvidere arbejde med metode, quiz, artikler, video mm. 
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Forløb 4 

 
Kriser og PTSD set i lyset af flygtninge, soldater og mobbeofre. 

Indhold  
Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

 
Kernestof: 
Kriser og kollektive katastrofer: P5576 
 
Kriser: P5590 
 
Kollektive katastrofer: P5589 
 
Posttraumatiske belastningsreaktioner: p5588 
 
At komme over krisen: P5587 
 
 

Supplerende litteratur og links:  
 
Quiz: Quiz til kap 28: P5579 

 

Artikler 
- Forskningsnyt ”Giver krisereaktioner sarte nerver - eller er et omvendt?”: 

P5586 

- Forskningsnyt: ” Tre former for krisehjælp”: P5584 

 

Dokumentar: ” De hjemvendte” (2) 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 15 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

At opnå en grundlæggende forståelse for traumer og udviklingen af PTSD set i lyset af f.eks. 

flygtninge, soldater og mobbeofre.  Samtidigt at kunne forholde sig kritik og refleksivt til 

psykologisk viden og undersøgelser om emnet. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie med efterfølgende mondulaflevering. 

Endvidere arbejde med metode, quiz, artikler, video mm. 
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Forløb 5 

 
Kønsforskelle i skolegården 

Indhold Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

Kernestof: 
Studiet af menneskets informationsprocesser: P5239 
 
Opmærksomhed: P5238 
 
Perception: P5237 
 
Hukommelse: P5236 
 
Lurias undersøgelse: C11662 
 
Lev Vygotsky og den kulturhistoriske skole: P5269 
 
Motivation: P5290 
 
Køn og kønsforskelle: P4798 
 
Kønsforskelle i barndommen: P4829 
 
Kønnet som biologi. P4828 
 
Kønnet som kultur: P4827 
 
To køn og mange køn: P4826 
 
Personlighedspsykologi: P4831 
 
Den forsigtige og den risikovillige personlighedstype: P4852 
 
Tre socialkarakterer: P5415 
 
 

Supplerende litteratur og links:  
 
Quiz: Quiz til kap 4: P4803 

 

Dokument: 
- Repetition af hukommelse, køn, personlighedstyper 

 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

At opnå en forståelse for kognition og tænkning, herunder informationsprocesser, 
hukommelse og læring set i lyset af børn i skolen, som kan være mere eller mindre 
motiveret for læring. Endvidere at kunne forstå og relatere køn og betydningen af 
personlighedstyper til den læring eller ikke læring, som primært sker i skolen 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie med efterfølgende mondulaflevering. 

Endvidere arbejde med metode, quiz, artikler, video mm. 

 

 

 


