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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 

1 

Introduktion til Psykologi C 
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2 

Den første tid  
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3 

Stereotyper, fordomme og diskrimination  

Titel 

4 

Jeg er lige lidt stresset - om stress, coping og kognitiv terapi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Forløbs- og evalueringsark  
 

Arket anvendes ved planlægning samt evaluering af det enkelte forløb og kan bruges til udfyldelse af 

undervisningsbeskrivelsen. Forud for hvert forløb gøres kursisterne bekendt med mål for forløbet. 

Arket lægges i ”Kursusplan” 

Hold/lærer 5psc2d50/Anja Isaksen 

Forløb (nr. og titel) Introduktion til Psykologi C 

Varighed (ca. antal lektioner) 15 lektioner  

Evt. skriftlige opgaver, 

fordybelsestid og puljetimer 

- 

 

Specifikke faglige mål for forløbet 

Metodiske fokuspunkter De studerende skal kunne ”demonstrere et bredt kendskab til fagets 

stofområder, primært i forhold til det normalt fungerende menneske” jf. 

lærerplanen, august 2017.  

Indholdets 

fokuspunkter 

Særlig fokus på psykologifagets fire kernestofområder: Socialpsykologi, 

Udviklingspsykologi, Kognition og læring samt Personlighedspsykologi. 

Desuden introduktion til videnskabsteori og gængse psykologifaglige 

metoder.  

 

Almene kompetencer 

Faglig formidling – 

mundtligt 

• Fælles gennemgang af ti videoklip, som viser nogle af de mest 

udbredte psykologiske eksperimenter og teorier og dermed 

illustrerer et eller flere af de ovenstående kernestofområder. 

• Fælles gennemgang af opg. 3 om basal videnskabsteori. 

• Fælles gennemgang af ”Forskningsnyt”. 

Faglig formidling - 

skriftligt 

• Notater i forbindelse med ovenstående øvelse samt individuelle 

afleveringer af opg. 1, som går ud på, at de studerende på 

baggrund af en kollegaproduceret video skal notere og uploade et 

eller flere gode råd til dem selv om, hvordan de får mest muligt ud 

af psykologitimerne.  

Øvrige 

Studiekompetencer 

Fokus på den gode klasserumskultur: To og interviewede de hinanden og 

vi fik blandt andet svar på, hvilken grønsag de hver især hader.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg, individuel læsning, gruppearbejde, skriftlig aflevering, 

klassediskussion.  

 

Professionskompetencer 

Karrierelæring Indsigt i psykologifagets fire kernestofområder præciserer psykologifaget 

og dets anvendelsesmuligheder i forhold til karriereplanlægning.  

Digitale kompetencer Introduktion til Canvas, LudusWeb og Systime.  

Innovation og 

kreativitet 

For en del studerende er mødet med psykologi deres første møde med et 

fag, der bygger på viden og metoder fra alle tre videnskabsteoretiske 

traditioner. 

Internationalisering og 

demokratisk dannelse 

 



Evaluering   

Evalueringens formål er, at underviser og studerende kan følge den faglige, studiefaglige og 
professionsfaglige udvikling for den enkelte studerende og formulere næste skridt.  
I praksis kan evalueringen have mange former, fx test, refleksioner over egen læring, portfolio, 
afleveringer og fremlæggelser– og de kan være såvel mundtlige som skriftlige 

Specifikt formål med 

evalueringen 

I forhold til introduktionen til psykologi C var det mit primære formål at 

få alle i tale og dermed at få et generelt indtryk af den enkelte elev og 

dennes ZNU.  

Form Mundtlig 

Hovedpunkter i de 

studerendes evaluering 

samt refleksioner over 

forløb og evaluering. 

De studerende refererer jævnligt til de 10 klip og har generelt udtrykt stor 

tilfredshed med øvelsen.  

 

Angivelse af undervisningsmaterialer 

1. PowerPoint: Introduktion til psykologi 

2. Kollegaproduceret video x 2  

3. Dokument: Kort om psykologifagets 4 kernestofområder 

(https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4787 (minus de to sidste: den kliniske 

psykologi samt neuropsykologi)) 

4. Dokument: Øvelse til genkendelse af psykologifagets fire kernestofområder  

5. Dokument: Oversigt over de 10 videoklip  

6. Link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=xFow8X91wcE  

(Videnskab.dk – Videnskabsteori: Videnskabelige metoder)  

7. Dokument: Forskningsnyt: Skilsmisse eller skænderi: hvad er værst?  

8. Dokument: Videnskabsteori  

 

 

 

 

 

Ekstra-materiale til de interesserede:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=ce31WjiVcY0&t=182s (10 myths about psychology)  

2. Dokument: Reliabilitet og Validitet  

 

 

 

Samlet sideantal:  ca. 15 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4787
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=xFow8X91wcE
https://www.youtube.com/watch?v=ce31WjiVcY0&t=182s


Forløbs- og evalueringsark  
 

Arket anvendes ved planlægning samt evaluering af det enkelte forløb og kan bruges til udfyldelse af 

undervisningsbeskrivelsen. Forud for hvert forløb gøres kursisterne bekendt med mål for forløbet. 

Arket lægges i ”Kursusplan” 

Hold/lærer 5psc2d50/Anja Isaksen 

Forløb (nr. og titel) Den første tid  

Varighed (ca. antal lektioner) 25 lektioner  

Evt. skriftlige opgaver, 

fordybelsestid og puljetimer 

- 

 

Specifikke faglige mål for forløbet 

Metodiske fokuspunkter De studerende skal kunne ”redegøre for og kritisk forholde sig til 

psykologisk viden i form af psykologiske teorier, begreber og 

undersøgelser ” samt ”demonstrere et elementært kendskab til fagets 

forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning 

samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret 

psykologisk viden” jf. lærerplanen, august 2017.  

Indholdets 

fokuspunkter 

- Menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø, køn og 

kultur. 

- Tilknytning, sårbarhed og resiliens. 

 

Almene kompetencer 

Faglig formidling – 

mundtligt 

Forløbet skal styrke de studerendes kompetencer i at argumentere på et 

psykologifagligt grundlag og det sker bl.a. ved hjælp af case-analyse.  

Faglig formidling - 

skriftligt 

Diskussioner i Canvas, noter og arbejdsspørgsmål, Kursistproducerede 

quizzer i Kahoot. 

Øvrige 

Studiekompetencer 

Samarbejde, selvrefleksion og konstruktiv kritik 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Diskussioner i Canvas, læreroplæg, individuel læsning, case-analyse, fælles 

højtlæsning, gruppe – og pararbejde, quiz, øve-eksamen.  

 

Professionskompetencer 

Karrierelæring Særlig fokus på pædagogiske og psykologiske indsatsområder i forhold til 

omsorgssvigtede børn og unge.  

Digitale kompetencer Udarbejdelse af quiz i Kahoot.  

Innovation og 

kreativitet 

De studerendes innovative og kreative kompetencer fremmes primært via 

forløbets faglige sigte.  

Internationalisering og 

demokratisk dannelse 

Forløbet udvikler de studerendes forståelse og respekt for menneskers 

forskellighed på baggrund af køn, personlige, sociale og kulturelle 

faktorer, hvilket er med til at gøre dem ansvarlige og kompetente til at 

naviger i en globaliseret verden.  

 



Evaluering   

Evalueringens formål er, at underviser og studerende kan følge den faglige, studiefaglige og 
professionsfaglige udvikling for den enkelte studerende og formulere næste skridt.  
I praksis kan evalueringen have mange former, fx test, refleksioner over egen læring, portfolio, 
afleveringer og fremlæggelser– og de kan være såvel mundtlige som skriftlige 

Specifikt formål med 

evalueringen 

Øve-eksamener 

Form Kursisterne fik valget mellem en let og sværere øve-eksamen og på den 

måde, blev evalueringen differentieret og matchet med den enkelte 

kursists styrker og svagheder.  

Hovedpunkter i de 

studerendes evaluering 

samt refleksioner over 

forløb og evaluering. 

Der er store forskelle i kursisternes vurdering af både fag og egne evner.  

 

Evt. angivelse af undervisningsmaterialer 

 

i Psykologiens veje: 

Kapitel 6: Udviklingspsykologi  

Udviklingspsykologi:  https://psykveje.systime.dk/?id=4966  

Erikson: https://psykveje.systime.dk/?id=5052  

Mahler: https://psykveje.systime.dk/?id=5051  

Kritik af faseteorier: https://psykveje.systime.dk/?id=5050 

Bowlby og Ainsworth: https://psykveje.systime.dk/?id=5043 

  

Cases: Case Preben .docx 

Dokumentar: de forladte børn  

  

I psykologiens veje:  

Kapitel 8: Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt 

Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt: https://psykveje.systime.dk/?id=5098  

Separationsreaktioner: https://psykveje.systime.dk/?id=5133  

Eksperiment med abeunger: https://psykveje.systime.dk/?id=5132 

Spædbarnsdepression og hospitalisme: https://psykveje.systime.dk/?id=5131  

https://psykveje.systime.dk/?id=4966
https://psykveje.systime.dk/?id=5052
https://psykveje.systime.dk/?id=5051
https://psykveje.systime.dk/?id=5050
https://psykveje.systime.dk/?id=5043
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/5273/files/519825/download?wrap=1
https://psykveje.systime.dk/?id=5098
https://psykveje.systime.dk/?id=5133
https://psykveje.systime.dk/?id=5132
https://psykveje.systime.dk/?id=5131


De rumænske børnehjem: https://psykveje.systime.dk/?id=5130  

Omsorgssvigt: https://psykveje.systime.dk/?id=5129  

Børns reaktioner på omsorgssvigt: https://psykveje.systime.dk/?id=5128  

Risiko og resiliens: https://psykveje.systime.dk/?id=5123 

  

Bilag til øve-eksamen:  

”Et barn af vold”(uddrag), Jyllands-Posten, d. 5. februar 2012 

"Vita var genstridig", Berlingske Tidende 8. september 1996. 

Fra "Beslutninger om børn" af R. H. Schaffer, 1990, uddrag.    

 

Intensiveret eksamenstræning:  

 

Bilag: Uddrag af artiklen: ”Børn jeg ikke kan glemme”, Özlem Cekiv, 23.09.2008, Politiken.  

 

Ekstra materiale til de interesserede: 

Daniel Stern: https://psykveje.systime.dk/?id=5044  

     Begyndende selv: https://psykveje.systime.dk/?id=5044 

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

     Det subjektive selv: https://psykveje.systime.dk/?id=5047 

     Det verbale selv: https://psykveje.systime.dk/?id=5046 

     Det narrative selv: https://psykveje.systime.dk/?id=5045 

 

Samlet sideantal: Ca. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://psykveje.systime.dk/?id=5130
https://psykveje.systime.dk/?id=5129
https://psykveje.systime.dk/?id=5128
https://psykveje.systime.dk/?id=5123
https://psykveje.systime.dk/?id=5044
https://psykveje.systime.dk/?id=5044
https://psykveje.systime.dk/?id=5048
https://psykveje.systime.dk/?id=5047
https://psykveje.systime.dk/?id=5046
https://psykveje.systime.dk/?id=5045


Forløbs- og evalueringsark  
 

Arket anvendes ved planlægning samt evaluering af det enkelte forløb og kan bruges til udfyldelse af 

undervisningsbeskrivelsen. Forud for hvert forløb gøres kursisterne bekendt med mål for forløbet. 

Arket lægges i ”Kursusplan” 

 

Hold/lærer 5psc2d50/Anja Isaksen 

Forløb (nr. og titel) Stereotyper, fordomme og diskrimination  

Varighed (ca. antal lektioner) 25 lektioner  

Evt. skriftlige opgaver, 

fordybelsestid og puljetimer 

De samme 5 spørgsmål besvaret 3 gange med afsæt i hvert sit 

perspektiv.  

 

Specifikke faglige mål for forløbet 

Metodiske fokuspunkter De studerende skal kunne ”inddrage og vurdere forskellige forklaringer på 

psykologiske problemstillinger ” samt ”vurdere betydningen af sociale og 

kulturelle faktorer i forhold til menneskers tænkning og handlinger” jf. 

lærerplanen, august 2017  

 

Indholdets 

fokuspunkter 

- Social adfærd, gruppepsykologiske processer og social indflydelse  

- Kommunikation i sociale sammenhænge og på sociale medier  

- Stereotyper, fordomme og diskrimination  

- Perceptionens og tænkningens betydning for menneskets 

forståelse af sig selv og omverdenen  
- Identitet og personlighed  

 

Almene kompetencer 

Faglig formidling – 

mundtligt 

Mundtlig redegørelse af relevant teori samt analyse af cases.  

Faglig formidling - 

skriftligt 

Afleveringsopgave.  

Øvrige 

Studiekompetencer 

Indsigt i de taksonomiske niveauer + faglig fordybelse  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg, diskussion i Canvas, klassediskussion, individuel læsning og 

opgavebesvarelse, afleveringsopgaver samt ret-selv x 2.  

Professionskompetencer 

Karrierelæring Indsigt i væsentlige psykologiske forhold bag fordomme, stereotyper og 

diskrimination styrker de studerendes almendannelse og udvikler deres 

sociale kompetencer.  

Digitale kompetencer Brug af I-bog + Canvas + aflevering i Canvas.  

Innovation og 

kreativitet 

De studerendes innovative kompetencer fremmes via arbejdet med at 

undersøge den samme problemstilling ud fra to af fagets 

kernestofområder: kognition og læring + socialpsykologi.  

Internationalisering og 

demokratisk dannelse 

De studerendes demokratiske forståelse styrkes gennem tilegnelsen af 

faglig viden om den menneskelige perception og sociale ageren.  

 



Evaluering   

Evalueringens formål er, at underviser og studerende kan følge den faglige, studiefaglige og 
professionsfaglige udvikling for den enkelte studerende og formulere næste skridt.  
I praksis kan evalueringen have mange former, fx test, refleksioner over egen læring, portfolio, 
afleveringer og fremlæggelser– og de kan være såvel mundtlige som skriftlige 

Specifikt formål med 

evalueringen 

 Formålet med evalueringen var at synliggøre den faglige progression.  

Form Ret-selv x 2.  

Hovedpunkter i de 

studerendes evaluering 

samt refleksioner over 

forløb og evaluering. 

Ideen med de 3 besvarelser var at synliggøre de studerendes faglige 

progression samt at fremme målsætningen om, at de studerende skal 

kunne ”inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske 

problemstillinger”. Første gang fik de studerende til opgave at besvare 

forløbets 5 kernespørgsmål intuitivt. Herefter betragtede vi de samme 

spørgsmål ud fra et kognitivt perspektiv. Afslutningsvis ud fra et 

socialpsykologisk perspektiv. Efter hver faglig besvarelse fik kursisterne 

en tidligere kursistbesvarelse og skulle på baggrund af den, vurdere deres 

egen besvarelse samt noterer hvilke fagbegreber, der adskilte deres egen 

besvarelse med den fra en tidligere kursist. I forhold til de forrige år, hvor 

kursisterne først til sidst har fået en samlet ret-selv, dvs. med begge 

perspektiver, så virkede det væsentlig mere overskueligt at dele den op i to 

og lade kursisterne afslutte et perspektiv, før vi gik videre med det næste.  

 

Angivelse af undervisningsmaterialer 

PowerPoint – et kognitivt perspektiv  

PowerPoint - et socialpsykologisk perspektiv  

Dokument: Kategoriers funktion og et eksempel på stigmatisering.  

Selvproduceret introduktionsvideo til forløbet  

Kollegaproduceret video  

Øvelse: Beskyttelsesrummet 

 

Materiale til det kognitive perspektiv: 

Perception: https://psykveje.systime.dk/?id=5237&L=0 (Links til en ekstern webside.)  

Tænkningens udvikling: https://psykveje.systime.dk/?id=5242 

 

Stereotypers karakteristika: Uddrag+fra+fordomme+og+stereotyper.pdf 

 

Materiale til det socialpsykologiske perspektiv:  

Hvad er en gruppe? https://psykveje.systime.dk/?id=5536 (Links til en ekstern webside.)  
 
Gruppepres og social kontrol: https://psykveje.systime.dk/?id=5535 (Links til en ekstern webside.)  
 
Intergruppekonflikter: https://psykveje.systime.dk/?id=5665 (Links til en ekstern webside.)  
 

https://psykveje.systime.dk/?id=5237&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=5242
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/1723/files/84202/download?wrap=1
https://psykveje.systime.dk/?id=5536
https://psykveje.systime.dk/?id=5535
https://psykveje.systime.dk/?id=5665


Roller: https://psykveje.systime.dk/?id=5534 (Links til en ekstern webside.)  (Links til en ekstern 
webside.) 
 
Holdninger: https://psykveje.systime.dk/?id=5531 (Links til en ekstern webside.)  

Om kontaktteorien: https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5556#c12489 

 

 Cases: 

https - fremmehad.docx 

- Facebookgruppe blev til grin - raser over bussæder, Berlingske, mandag d. 31.juli 2017.  

Perkerne mod white trash.docx 

- Perkerne mod white trash, en redigeret version af artiklen, Perkerne mod white trash - når 

underklassen slås, Politiken, 7. nov., 2012.  

 
Dokument: Kursistbesvarelse. Opg. 2 og 3 stereotyper, fordomme og diskrimination (anvendt i 

forbindelse med ret-selv)  

 

Intensiveret eksamenstræning:  

Bilag 1: ”Fordomme - derfor har vi dem”, Ude og hjemme, 16.august 2017. 

Bilag 2: ”Beskidte omgivelser øger fordomme” Videnskab.dk, 20. april, 2011.  

 

 

Ekstra-materiale til de interesserede:  

Link: https://www.youtube.com/results?search_query=tajfel+social+identity+theory 

 

 

 
 

 

Samlet sideantal: ca. 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://psykveje.systime.dk/?id=5534
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5534
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5534
https://psykveje.systime.dk/?id=5531
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5556#c12489
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/1723/files/84197/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/1723/files/94161/download?wrap=1
https://www.youtube.com/results?search_query=tajfel+social+identity+theory


Forløbs- og evalueringsark  
 

Arket anvendes ved planlægning samt evaluering af det enkelte forløb og kan bruges til udfyldelse af 

undervisningsbeskrivelsen. Forud for hvert forløb gøres kursisterne bekendt med mål for forløbet. 

Arket lægges i ”Kursusplan” 

Hold/lærer 5psc2d50/Anja Isaksen 

Forløb (nr. og titel) Jeg er lige lidt stresset - om stress, coping og kognitiv terapi.  

Varighed (ca. antal lektioner) 25 lektioner  

Evt. skriftlige opgaver, 

fordybelsestid og puljetimer 

 

 

Specifikke faglige mål for forløbet 

Metodiske fokuspunkter Det primære mål er, at de studerende skal kunne ”argumentere fagligt og 

formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og 

præcis måde” jf. lærerplanen, august 2017. Dernæst skal de studerende 

kunne ”formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt 

stof samt udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige 

kilder, herunder digitale medier, til at undersøge disse problemstillinger og 

kunne forholde sig kritisk til den anvendte viden på et fagligt grundlag” 

samt ”demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og behandle 

problemstillinger i samspil med andre fag”, jf. lærerplanen, august 2017. 

Indholdets 

fokuspunkter 

- Identitet og personlighed  

- Individuelle forskelle i livsstil og håndtering af udfordringer, 

herunder stress og coping.  
- psykologiske, sociale, digitale og kulturelle forholds betydning for 

læring, motivation og hukommelse  

- Perceptionens og tænkningens betydning for menneskets 

forståelse af sig selv og omverden.  

 

 

Almene kompetencer 

Faglig formidling – 

mundtligt 

Mundtlig redegørelse, analyse og diskussion. Derudover fik kursisterne til 

opgave at forberede en undervisningssekvens på ca. 5 min. med 

udgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan påvirker stress 

hukommelsen? 

Faglig formidling - 

skriftligt 

Arbejdsspørgsmål. 

Øvrige 

Studiekompetencer 

Fokus på faglig sammenhæng mellem psykologi, samfundsfag og biologi.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg, individuel læsning, klassediskussion, gruppearbejde, tidsrejse 

med fokus på forskellen mellem det senmoderne samfund og det 

traditionelle samfund, quiz. 

 



Professionskompetencer 

Karrierelæring Indsigt i væsentlige fysiologiske, psykologiske og samfundsmæssige 

forhold om stress styrker de studerendes almendannelse samt ruster dem 

til et kommende arbejds- og studieliv.  

Digitale kompetencer I-bog.  

Innovation og 

kreativitet 

Forløbet konkretiserer tværfaglighed og giver de studerende en øget 

forståelse for komplekse problemstillinger.  

Internationalisering og 

demokratisk dannelse 

Forløbet ruster de studerende til at indgå i diskussioner om stress, coping 

og kognitiv terapi på et oplyst grundlag.  

Evaluering   

Evalueringens formål er, at underviser og studerende kan følge den faglige, studiefaglige og 
professionsfaglige udvikling for den enkelte studerende og formulere næste skridt.  
I praksis kan evalueringen have mange former, fx test, refleksioner over egen læring, portfolio, 
afleveringer og fremlæggelser– og de kan være såvel mundtlige som skriftlige 
 

Specifikt formål med 

evalueringen 

Faglig progression 

Form Quiz.  

Hovedpunkter i de 

studerendes evaluering 

samt refleksioner over 

forløb og evaluering. 

Den generelle tilbagemelding er, at forløbet er relevant og godt 

struktureret i kraft af dets problemorienterede opbygning.  

 

Angivelse af undervisningsmaterialer 

PowerPoint: Jeg er lige lidt stresset  

PowerPoint: Kognitiv adfærdsterapi  

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UmTV7yD6Cwo (Bobby Zacharia) 

 

Fra kapitel 23: Stress og Coping I-bogen: Psykologiens veje:  

Stress og coping: https://psykveje.systime.dk/?id=5559 (Links til en ekstern webside.)  
Akut og kronisk stress: https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5574 (Links til en ekstern 
webside.) 
Stress: Et samspil mellem ydre og indre faktorer (hvem er i risikogruppen for at udvikle 
stress?): https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5573 (Links til en ekstern webside.)  
  

 

Case: Jeg troede, jeg var lavet af jern.  

 

PDF: Stress – selvkontrol og copingstrategier. (Uddrag fra ”Anvendt psykologi” s. 120 – 126) + 

Arbejdsspørgsmål (Da der er en del ordblinde på holdet har jeg givet følgende alternativ i I-bogen, 

psykologiens veje: Coping: https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5806)  

Kapitel 11: Kognitiv psykologi  

- Den kognitive terapi (sideantal: 5,8)  

 

Case: Lene  

https://www.youtube.com/watch?v=UmTV7yD6Cwo
https://psykveje.systime.dk/?id=5559
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5574
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5574
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5573
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5806


Case: Pia  

 

 

Kapitel 16: Eksistentiel og humanistisk psykologi  

- Højdepunktsoplevelser og flow. (Sideantal: 3,7)  

 

Artikel: Attributionsteori 

 

Intensiveret eksamenstræning:  

Dokument: Øve-eksamen: Stress, coping og kognitiv terapi.  
Bilag 1: Derfor kan stress føre til depression, Videnskab. Dk, Sylle Hildebrandt, 29.januar 2012.  
 
Ekstramateriale til de interesserede:  
Vestens hurtige puls: https://psykveje.systime.dk/index.php?id=4850#c10593 
Fra industriarbejde til service- og 
vidensarbejde: https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5572 (Links til en ekstern webside.) 
 
 

Samlet sideantal: ca. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=4850#c10593
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5572

