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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Os og dem + forskningsmetoder i psykologien 

Titel 2 Barndommens betydning 

Titel 3 Ung i dag – muligheder og udfordringer 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Titel 1 

 

Os og dem + forskningsmetoder i psykologien 

Indhold 

 

 

Os og dem 

Fordomme og grupper: 

Rolf Kuschel og Faezeh Zand, 2007: Fordomme og stereotyper 

s. 91-95, 117-119, 132-133 (definition på fordomme, implicitte/eksplicitte 

fordomme, Kontakthypotesen, Den sociokulturelle indlæringsteori) 

”Psykologiens veje” i-bog:  

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5535 (gruppepåvirkning, konformitet 

og social kontrol, gruppetænkning. NB: kun til afsnittet ”gruppepolarisering”)  

https://psykveje.systime.dk/?id=5665 (Den realistiske konfliktteori/Robbers 

Cave, Tajfels minimalgruppeeksperiment, Den sociale identitetsteori) 

https://psykveje.systime.dk/?id=5672 (zenofobi og zenofili) 

 

Kognitiv teori: 

https://psykveje.systime.dk/?id=p4793 (kognitive skemaer)  

https://psykveje.systime.dk/?id=c11718 (assimilation/akkomodation) 

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5535
https://psykveje.systime.dk/?id=5665
https://psykveje.systime.dk/?id=5672
https://psykveje.systime.dk/?id=p4793
https://psykveje.systime.dk/?id=c11718
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https://psykveje.systime.dk/?id=5237 (perception, førstehåndsindtryk og 

Haloeffekten – NB: kun til afsnittet ”Rosenthaleffekten”) 

Mobning: 

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5535&L=0&q=p5535&redirected=1#c

12423 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/piger-mobber-mere-pa-nettet d. 15/10 2013 

 

Artikler: 

Jyllandsposten d. 10/8 2020: Vuggestue bad somalisk kvinde om at holde datter 

hjemme på grund af coronafrygt 

https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/studerende-drikker-studiestarten-

er-daarligere-socialt-integrerede-paa  (uddrag)19/8 2019 

www.videnskab.dk: Smukke kvinder kan da ikke være forskere. 24/ 2016 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/radikale-islamistiske-grupper-giver-unge-

maend-folelsen-af-kontrol (uddrag). 18/2 2011 

 

Videoklip: 

http://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8 (Aschs forsøg med 

gruppekonformitet) 

https://www.youtube.com/watch?v=KSNYGdTDoIs (analyse af eksperiment 

med fordomme ”Mand med tatoveringer”) 

https://www.youtube.com/watch?v=G8c6IWIAFUI (Jane Elliots forsøg med 

Blue eyed – brown eyed) 

https://www.youtube.com/watch?v=8PRuxMprSDQ (Sherifs eksperiment – 

Robbers cave) 

Tv-udsendelse (klip): Romaerne kommer, afsnit 2, DR3 2017 (minuttal 7:30-

12:25) 

https://www.youtube.com/watch?v=9lEfOhGGIXQ (video om mobning) 

 

Eksamensspørgsmål:  

1. ”Ingen vil lege med de tykke”. Fyens Stiftstidende d.24/3 2002  

2. ”Mennesker vil selv bestemme, om de vil være tolerante”. 

www.videnskab.dk, d. 13/7 2011 

 

Forskningsmetoder i psykologien 

https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/index.php?id=130 (metode og 

kritiske overvejelser)  

https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/index.php?id=168 

(forskningsmetoder)  

Flemming B. Olsen (red.), Frydenlund, 2007: Kulturen og det sociale liv s. 578-

80 (fejlkilder)  

Forskningsnyt fra psykologi: Fordomme mod singler. Nr. 5, 2007 (analyse af 

metode og fejlkilder) 

Tv-udsendelse: Hjernevask – flokdyr eller egotripper? DR2, 2013 (analyse af 

metode og fejlkilder) 

 

Omfang 

 

42 lektioner   

89 s. 

https://psykveje.systime.dk/?id=5237
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5535&L=0&q=p5535&redirected=1#c12423
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5535&L=0&q=p5535&redirected=1#c12423
https://videnskab.dk/kultur-samfund/piger-mobber-mere-pa-nettet
https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/studerende-drikker-studiestarten-er-daarligere-socialt-integrerede-paa
https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/studerende-drikker-studiestarten-er-daarligere-socialt-integrerede-paa
http://www.videnskab.dk/
https://videnskab.dk/kultur-samfund/radikale-islamistiske-grupper-giver-unge-maend-folelsen-af-kontrol
https://videnskab.dk/kultur-samfund/radikale-islamistiske-grupper-giver-unge-maend-folelsen-af-kontrol
http://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8
https://www.youtube.com/watch?v=KSNYGdTDoIs
https://www.youtube.com/watch?v=G8c6IWIAFUI
https://www.youtube.com/watch?v=8PRuxMprSDQ
https://www.youtube.com/watch?v=9lEfOhGGIXQ
http://www.videnskab.dk/
https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/index.php?id=130
https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/index.php?id=168
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Særlige 

fokuspunkter 

Individet i forhold til grupper samt gruppepres. Forskellige forklaringer på 

fordommes opståen, perceptionens indflydelse på fordomme, implicitte og 

eksplicitte fordomme. Kendskab til kvantitativ og kvalitativ metode, samt 

forskellige undersøgelsesmetoder og fejlkilder. 

Væsentligste 

arbejdsforme

r 

Gruppearbejde, matrixgrupper, individuelt arbejde, klassediskussion 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
Titel 2 

 

Barndommens betydning  

Indhold Udviklingspsykologi 

Mahler: 

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=4966&L=0 

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5051&L=0 

 

Thisted Dagblad 24/4-06: Dit ansigt er din babys bedste legetøj  

Case: ”Kirsten”  

Tv-udsendelse: Socialrådgiverne DR 1, afsnit 3 (minuttal 12-20), 2014, (klip 

– viser hæmmet separation) 

 

Stern: 

https://psykveje.systime.dk/?id=5048 (Kerneselv) 

 

Tilknytning – Bowlby, Ainsworth, Spitz: 

https://ibog-psykologiensveje.systime.dk/?id=p5043 (Bowlby og Ainsworth)  

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5098 (tilknytningsforstyrrelser og 

omsorgsssvigt)  

 https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5131&L=0 (Spitz: 

Spædbarnsdepression og hospitalisme  

http://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU (Ainsworths 

fremmedsituation – tryg tilknytning) 

https://psykveje.systime.dk/?id=5478 (tilknytningsstile som voksen) 

 

Tv-udsendelse: Mød dit urmenneske, afsnit 2, DR, 2018 (de første 11 min. - 

Still face-eksperimentet) 

Tv-udsendelse: Mød dit urmenneske afsnit 2, DR, 2018 (minuttal12.50-21.30 

– Tilknytningsmønstre) 

https://www.youtube.com/watch?v=G-B0cPtcmCg + 

https://www.youtube.com/watch?v=oOVH1k9lSWs (stereotyp adfærd hos 

dyr) 

Case: ”Indre arbejdsmodeller”  

Case: ”Maja”  

 

Omsorgssvigt: 

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5098&L=0 

 https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5129&L=0 (Omsorgssvigt)  

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=4966&L=0
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5051&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=5048
https://ibog-psykologiensveje.systime.dk/?id=p5043
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5098
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5131&L=0
http://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU
https://psykveje.systime.dk/?id=5478
https://www.youtube.com/watch?v=G-B0cPtcmCg
https://www.youtube.com/watch?v=oOVH1k9lSWs
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5098&L=0
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5129&L=0
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https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5130&L=0 (De rumænske 

børnehjemsbørn: Rutters forskning i bortadopterede børn)  

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5128&L=0 (Børns reaktioner på 

omsorgssvigt) 

Artikel: ”Når de voksne slår med ord”, Information d. 23/6 2011: 

https://www.information.dk/debat/2011/06/naar-voksne-slaar-ord 

Artikel: ”Hænger du fast i barndommen”, Femina nr. 27, 2019 

Case ”Nicklas” 

Tv-udsendelse: Er du mors lille dreng? TV2 Dok, 1997 

Tv-udsendelse: Mors lille dreng på egne ben TV2 Dok. 2017 (de første 10 

min.) 

Tv-udsendelse: De forladte børn, DR 1, 2010 (De første 15 min. Uddrag om 

bulgarske børnehjemsbørn) 

 

Eksamensspørgsmål:  

1. ”Julies liv”. Politiken d. 25. maj, 2000  

2. ”Vil tidligt skadede børn komme sig efter bortadoption? (uddrag)”, 

Forskningsnyt fra psykologi, 1998, 7  

Omfang 

 

32 lektioner       

72 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Barndommens og tilknytningens betydning for individets udvikling som barn, 

ung og voksen. Betydningen af en god omsorg samt følgevirkninger af 

omsorgssvigt. Arv og miljø som forklaringsmodeller. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg, gruppearbejde, pararbejde, matrixgrupper  

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
Titel 3 

 

Ung i dag – muligheder og udfordringer 

Indhold 

 

 

 ”Psykologiens veje” i-bog:  

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5392 (ungdom og senmodernitet).  

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5425 (en flodbølge af muligheder). 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5422 (hvad er identitet?)  

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5421 (krop, køn og 

identitet)  

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5419 (sociale arenaer, roller 

og identitet).  

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5415 (Riesmanns tre 

socialkarakterer).  

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5416 (den narcissistiske 

ungdom).  

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5414 (unge i 

konkurrencestaten).  

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5574&L=0&q=p5574&redirected=1  

(akut og kronisk stress) 

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5130&L=0
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5128&L=0
https://www.information.dk/debat/2011/06/naar-voksne-slaar-ord
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5392
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5425
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5422
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5421
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5419
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5415
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5416
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5414
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5574&L=0&q=p5574&redirected=1
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https://psykveje.systime.dk/?id=5806  (coping) 

 

Alt for damerne nr. 14, 2010: Live fra Hollywood.  

Kristeligt Dagblad d. 30/11 2012: Narcissisme er blevet en folkesygdom 

Søndagsavisen d. 31/2 2015: Jeg overvejede at drukne mig.  

Bodylab fitness News d. 17/11 2015: Hvad er Megareksi. 

 

Tv-udsendelse: So fucking special: Evig ungdom, DR2, 2012 

Tv-udsendelse: De perfekte piger, DR1, 2015 

Tv-udsendelse: Hård udenpå, DR 21/5 2018 

Tv-udsendelse: Fomo, DR, 3/1 2019 

http://www.youtube.com/watch?v=HMLXyeVRmqQ (Gustav Salinas fra tv-

programmet ”For lækker til love”, TV3, 2012) 

https://www.youtube.com/watch?v=k22VMbhAnzw&feature=emb_title (Nik 

og Jay ”Lækker”) 

 

Eksamensspørgsmål:  

1. ”Piger i 9. klasse er plaget af et alt for presset ungdomsliv (uddrag): 

https://politiken.dk/indland/art7838212/Piger-i-9.-klasse-er-plaget-af-et-alt-

for-presset-ungdomsliv Politiken d. 28/6 2020 

Omfang 

 

28 lektioner  

61 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Identitetsbegrebet ud fra Eriksons teori og postmoderne psykologers teorier 

(Ziehe, Giddens og Gergen). Kulturel frisættelse og individualisering. 

Ungdomskultur og ungdomsdyrkelse. Kønsroller, kønsidentitet og 

kønsstereotyper. Narcissisme som et tidstypisk træk. Riesmans 

socialkarakterer. Konkurrencestaten som afløser for velfærdsstaten. Stress og 

coping. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg, gruppearbejde, matrixgrupper, individuelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

https://psykveje.systime.dk/?id=5806
http://www.youtube.com/watch?v=HMLXyeVRmqQ
https://www.youtube.com/watch?v=k22VMbhAnzw&feature=emb_title
https://politiken.dk/indland/art7838212/Piger-i-9.-klasse-er-plaget-af-et-alt-for-presset-ungdomsliv
https://politiken.dk/indland/art7838212/Piger-i-9.-klasse-er-plaget-af-et-alt-for-presset-ungdomsliv

