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Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb
Titel 1

Tema 1: Inklusion og eksklusion

Indhold

Kernestof:
Psykologiens Veje, Systime (2011):
p. 84-88, 96-100: Udviklingspsykologi: Ansigtsduetter, Bowlby og Ainsworth.
p. 113-115: Separationsreaktioner
p. 120-126: Omsorgssvigt og resiliens
p. 350-361: Grupper, påvirkninger, konformitet, gruppepolarisering og mobning
Psykologiens Veje, Systime (2017):
p. 27-31, 49-52, 54-56: Metode, Spørgeskemaundersøgelse, Interview og Kritisk vurdering af
undersøgelser
p. 354-358: Intergruppekonflikter
Film: Lisbeth Zornig: ”Min barndom i helvede”
http://filmcentralen.dk/alle/film/min-barndom-i-helvede
Artikel: Brevkassesvar: Ekskluderet af min ”familie”. http://www.depnet.dk/universe5/mailbox/17344/default.aspx
Artikel: Slår alarm i børnehaverne: For få knus og for lidt trøst til de små.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/slaar-alarm-i-boernehaverne-faa-knus-og-lidt-troest-tilde-smaa
Supplerende stof:
Mette Frederiksens nytårstale 2020. https://www.youtube.com/watch?v=G2TBY8FdkMg
Konrad Lorenz’ forsøg med gæs (+ Papa goose):
https://twitter.com/bbcworldservice/status/1044577697291292672
Harlows monkeys: https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I
Ainsworths fremmedsituationstest:
https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU
Ansigtsduetter:
https://www.youtube.com/watch?v=VzhcaUr6oB0
https://www.youtube.com/watch?v=bMTFQeM1rUQ
Still-face-eksperimentet:
https://www.youtube.com/watch?v=Btg9PiT0sZg&list=PLbQihG6kahXglUmi3NEqOpS3_
KEa35CKV&index=2
Asch’s konformitets eksperiment: https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA
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Robbers Cave:
https://www.youtube.com/watch?v=8PRuxMprSDQ&list=PLBPxHRXGtfvEWhWwKkl77
87vulK3-ad2X&index=2&t=0s
Mobning:
https://www.youtube.com/watch?v=EURFcRCVIcI
Artikel: Mobning i skolen: https://dcum.dk/artikler-og-debat/mobning-i-skolen
Omfang

24 lektioner - ca. 62 sider + supplerende stof

Særlige
fokuspunkter

Med udgangspunkt i det normalt fungerende menneske, at sætte fokus på den tidlige udvikling samt tilknytning til omsorgspersoner og hvilken betydning svigt eller utryg tilknytning
kan have for barnet i gruppesammenhænge. Ligeledes at introducere til en inddragelse og vurdering af forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger, hvorved eleverne forholder sig kritisk til undersøgelser og andet materiale.

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde og gruppeoplæg

Titel 2

Tema 2: Fra vugge til grav

Indhold

Kernestof:
Psykologiens Veje, Systime (2011):
p. 73-75, 288-289, 341-346: Erikson, identitet
p. 37-39: Personlighedstyper
p. 69-71: Medfødte forskelle
p. 25-34: Køn og kønnet som kultur (udvalgte perspektiver)
p. 143-147: Opdragelse
p. 373-376: Autoritet og lydighed
p. 415-426: Kriser (udvikling/livs- og traumatiske), traumer, kollektive katastrofer og posttraumatisk belastningsreaktion
Kort introduktion til trækteori: https://paedagogik.systime.dk/index.php?id=175
http://slideplayer.dk/slide/1969296/7/images/14/De+fem+tr%C3%A6k+(overs%C3%A6ttelse+fra+den+danske+NEO-PI-R+manual,+2004).jpg
Kurt Lewin Ledelsesstile:
https://www.youtube.com/watch?v=7knYHysbDlo
Artikel: 40'erne er den nye begyndelse: At være midt i livet er ikke en matematisk udregning
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https://hsfo.dk/artikel/40-erne-er-den-nye-begyndelse-at-v%C3%A6re-midt-i-livet-er-ikkeen-matematisk-udregning-2018-11-28
Artikel: Når mænd rammes af uvished. https://pure.au.dk/portal/files/3079001/Naar_maend_rammes_af_uvished.pdf
Supplerende stof:
Milgrams lydighedseksperiment:
https://www.youtube.com/watch?v=yr5cjyokVUs
Artikel: Stine er født med træk fra mænd og kvinder: - Det var som om jeg ikke fandtes.
https://www.tvsyd.dk/staerke-fortaellinger/stine-er-foedt-med-traek-fra-maend-og-kvinderdet-var-som-om-jeg-ikke-fandtes
Character strengths test: https://www.viacharacter.org/survey/account/register

Omfang

Artikel: Den kulturelle arv - vi gør som mor og far (første 1½ side) http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/7F933F515B65A7B3C1256C64002D2029
21 lektioner - ca. 57 sider + supplerende stof

Særlige
fokuspunkter

At arbejde med kvalitative og kvantitative undersøgelser og metode, for herigennem at opøve
kritisk bevidsthed i forhold til empiri og anvendelse af psykologifaglig viden samt at kunne
vurdere forskellige undersøgelser af psykologiske problemstillinger i forhold til udfordringer i
livet fra vugge til grav. Der trækkes ligeledes på viden fra tema 1.

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde og gruppeoplæg

Titel 3

Tema 3: Digital kommunikation

Indhold

Kernestof:
Psykologiens Veje, Systime (2011):
p. 361-370: Roller
p. 358-361: Mobning (fra tema 1)
p. 161-177: Opmærksomhed, perception, stereotyper og hukommelse
p. 303-310: Kommunikation
p. 318-322: Konflikter
Zimbardos Stanford Prison eksperiment:
Side 4 af 7

https://www.youtube.com/watch?v=sZwfNs1pqG0&t=637s&has_verified=1
Artikel: Det mest berømte psykologistudie nogensinde kan være fup: https://videnskab.dk/kultur-samfund/det-mest-beroemte-psykologistudie-nogensinde-kan-vaere-fup
Hukommelse: “How trauma impacts four different types of memory” (skemaet):
https://www.nicabm.com/trauma-how-trauma-can-impact-4-types-of-memory-infographic/
TED-talk: ”Connected, but alone?” (første 10 min)
https://www.ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together
Artikel: Sociolog: Vi er blinde for, hvordan det digitale påvirker børn og unges trivsel
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/sociolog-vi-er-blinde-hvordan-det-digitale-paavirker-boern-og-unges-trivsel
Artikel: Forældre ønsker direkte snak og digital kommunikation
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/foraeldre-oensker-direkte-snak-digital-kommunikation
Supplerende stof:
Statsminister Mette Frederiksen på pressemødet d. 11. marts:
https://www.youtube.com/watch?v=IenqHBVtqUs
Mette Frederiksen Grineflip:
https://www.youtube.com/watch?v=1J-VpZeKcOc
Dilemma: Familien Hansen -Kommunikationsvanskeligheder https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/%C3%86ldre-og-demens--2015/samarbejde-med-parorende-forebyggelseog-handtering-af-konflikter/Samarbejde-med-parorende.ashx?la=da&hash=20879CC333593CFE1DC0B78059C77C9722EABE8E
(case s. 14-17, Dilemma 1)
Øjenvidne: https://www.dr.dk/bonanza/serie/354/dokumentar/53890/%C3%B8jenvidnepsykologisk-set
Artikel: Hvordan skal Frank lære at huske, når han ikke kan huske? https://jv.dk/artikel/hvordan-skal-frank-l%C3%A6re-at-huske-n%C3%A5r-han-ikke-kan-huske
Artikel: Facebook-gruppe blev helt til grin: Raser over billede af 'burka-kvinder' - men alle
overser den vigtige detalje
https://www.bt.dk/udland/facebook-gruppe-blev-helt-til-grin-raser-over-billede-af-burkakvinder-men-alle
Cristiano Ronaldo "Homeless Guy Prank" in Madrid
https://www.youtube.com/watch?v=IicOZU_D3Pc

Omfang

21 lektioner - ca. 56 sider + supplerende
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Særlige
fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer

Træning i at kunne formulere psykologiske problemstillinger i aktuelt stof, samt at kunne inddrage psykologisk forskning, og derved på et fagligt grundlag kunne anvende og diskutere
dette i en nutidig kontekst.
Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde og individuelle oplæg

Titel 4

Tema 4: Klimaangst

Indhold

Kernestof:
Psykologiens Veje, Systime (2011):
p. 183-184, 204, 192-197, 209-210: Piaget og Vygotsky
p. 213-216: Motivationsprocesser
p. 281-289: Ungdom og senmodernitet, kapital og habitus, identitet
p. 292-301: Identitet, frigørelse, socialkarakterer og uddannelse
p. 399-408: Stress, arbejdsliv, krav og kontrol, coping
p. 377-379: Kognitiv dissonans
p. 381-382, 386-389: Kultur, fordomme og stereotyper, kontaktteori
Piagets 4 faser over tænkningens udvikling:
https://www.youtube.com/watch?v=IhcgYgx7aAA
https://www.youtube.com/watch?v=TRF27F2bn-A&t=136s
Dokument på Teams: Copingstrategier: Lazarus
Artikel: Studerende i ny stor undersøgelse: Vi er ofte nervøse og føler os ikke gode nok:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/studerende-i-ny-stor-undersoegelse-vi-er-ofte-nervoese-og-foeler-os-ikke-gode-nok#!/
Artikel: Hvorfor er vores frygt for klimaændringer så forskellig? https://videnskab.dk/forskerzonen/kultur-samfund/hvorfor-er-vores-frygt-for-klimaaendringer-saa-forskellig
Supplerende stof:
Artikel: Hvad er klimaangst. https://altompsykologi.dk/2020/07/hvad-er-klimaangst/
Artikel: Ramt af klimaangst:
https://jv.dk/artikel/ramt-af-klimaangst
Artikel: Sådan bliver elever motiveret i skolen https://videnskab.dk/kultur-samfund/sadanbliver-elever-motiveret-i-skolen
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Artikel: What The ‘Ideal’ Woman’s Body Looks Like In 18 Countries: https://www.huffpost.com/entry/what-the-ideal-womans-body-looks-like-in-18-countries_n_55ccd2a6e4b064d5910ac3b0?_guc_consent_skip=1588227628&cps=gravity_5540_8202180861796421997&fbclid=IwAR37W-GjGY5Bhq-qdurchOndyiGqIQxPt5oD9xIreAHE-T_opZgWoHVSGrM&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sLmZhY2Vib29rLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAFn_MWB6SgTMEknmds5ezLr2bTZKmPJbdFF8CnOWcsGgXC5NxS_Qe0qCggIZGrrry05K6NnuXi6NJsgrLQoCO4tahtUTsEILanOkqYBfcYHlJh3Lm1zyz720rm3992lUspfr1N9SK5EY4YRN3yW3V1hesHbbaw7ZMuHT0CCTeA7R
Intro til reality-programmet (TV2): ”Hjem til gården” https://www.youtube.com/watch?v=cdqgO82sLCY

Omfang

21 lektioner - ca. 59 sider + supplerende

Særlige
fokuspunkter

At opøve kompetence i at kunne argumentere fagligt, udvælge og anvende relevant psykologifaglig viden, være opsøgende i at undersøge psykologiske problemstillinger på et fagligt
grundlag, samt at arbejde med egne læreprocesser gennem virtuel undervisning.

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde og individuelle oplæg

Titel 5

Eksamensforberedelse

Indhold
Omfang

Repetition af kernestoffet fra titel 1-4
3 lektioner - i alt ca. 234 sider + supplerende

Særlige
fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer

Psykologiske problemstillinger, taksonomi, begreber og disposition for eksamen

Klasseundervisning og individuelt arbejde.
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