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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Psykologi som fag og videnskab 

Titel 2 Tænk en gang! 

Titel 3 Barndommen som fundament 

Titel 4 Udfordringer i ungdom og voksenliv 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 
Titel 1 
 

Psykologien som fag og videnskab. 

Indhold  
Kernestof: Personlighed og identitet, udviklingspsykologi, 
kognition og læring. 

▪ Introduktion til nogle teoriers syn på videnskab, mennesket 
og udvikling: 

• Psykoanalyse 
• Behaviorisme 
• Eksistentiel og humanistisk psykologi 
• Kognitiv psykologi 
• Socialpsykologi og postmoderne psykologi 

▪ Psykologisk forskning og metode 
         
Ole Schultz Larsen: "Psykologiens veje”, læreplan 2017, Systime, 
I-bog. 
Kap. 2: Den mangfoldige psykologi (minus afsnit om evolutionær 
psykologi): 
https://psykveje.systime.dk/?id=p4760 
https://psykveje.systime.dk/?id=p4797 
https://psykveje.systime.dk/?id=p4796 
https://psykveje.systime.dk/?id=p4794 
https://psykveje.systime.dk/?id=p4793 
https://psykveje.systime.dk/?id=p4792 

Videnskabstraditioner og metoder: 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5773 

 
Forskningsnyt fra psykologien, nr. 3, 2006, side 17-18,    
         ”Selvdisciplin er vigtigere for unges 
         uddannelse end intelligensen”, et eksempel på forskning og  
         metode. 

 
Omfang 
 

18 lektioner a 45 min 

Særlige 
fokuspunkter 

• opnå en faglig viden indenfor ovennævnte områder. 

• redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i 

form af psykologiske teorier, begreber og undersøgelser  

• inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske 

problemstillinger  

• demonstrere et elementært kendskab til fagets 

forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk 

forskning  

• demonstrere viden om psykologis identitet og metoder  

https://psykveje.systime.dk/?id=p4760
https://psykveje.systime.dk/?id=p4797
https://psykveje.systime.dk/?id=p4796
https://psykveje.systime.dk/?id=p4794
https://psykveje.systime.dk/?id=p4793
https://psykveje.systime.dk/?id=p4792
https://psykveje.systime.dk/?id=p5773
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Lærerstyret holdundervisning, gruppearbejde, pararbejde, elementer 
fra Cooperative Learning. 

 
 
 
 
 

Titel 2 

 
Tænk en gang! 

Indhold  

Kernestof: Kognition og læring. 

▪ Perception, hukommelse og opmærksomhed. 

▪ Social perception, stereotyper og fordomme. 

▪ Piaget om den kognitive udvikling. 

▪ Lurias undersøgelse m.m. 

 
Ole Schultz Larsen: "Psykologiens veje”, læreplan 2017, Systime, 
I-bog. 

Kognitiv psykologi, perception og opmærksomhed: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5192 

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5240 

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5238 

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5237 

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=c11565 

Hukommelsen m.m: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5236 

Piagets teori m.m: 
https://psykveje.systime.dk/?id=p5242 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5274 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5273 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5272 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5271 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5270 

 

Forskningsnyt fra psykologien, nr. 5, 2009, side 5-6: 

          ”Øjenvidner kan påvirkes til at vidne forkert”. 

 Weekendavisen 1.11. 2013: 

          ”Videnskabet”. 

 

Film/filmklip: 

Om tænkning i forskellige aldre, konservation og 3-bjerge-forsøget: 
http://www.youtube.com/watch?v=d_trtZ5Xkp4&feature=player_embedded 

http://www.youtube.com/watch?v=YtLEWVu815o&feature=player_embedded 

http://www.youtube.com/watch?v=OinqFgsIbh0&feature=player_embedded 

Om opmærksomhed: 
http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4&feature=player_embedded  
DR-udsendelse om hukommelsen: 
https://www.dr.dk/drtv/episode/mesterhjerner_-hukommelse_55187 

 

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5192
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5240
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5238
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5237
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=c11565
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5236
https://psykveje.systime.dk/?id=p5242
https://psykveje.systime.dk/?id=p5274
https://psykveje.systime.dk/?id=p5273
https://psykveje.systime.dk/?id=p5272
https://psykveje.systime.dk/?id=p5271
https://psykveje.systime.dk/?id=p5270
http://www.youtube.com/watch?v=d_trtZ5Xkp4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=YtLEWVu815o&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=OinqFgsIbh0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4&feature=player_embedded
https://www.dr.dk/drtv/episode/mesterhjerner_-hukommelse_55187
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Omfang 

 
26 lektioner a 45 min 

Særlige 

fokuspunkter 

• opnå en faglig viden indenfor ovennævnte områder 

• demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært 

i forhold til det normalt fungerende menneske  

• redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i 

form af psykologiske teorier, begreber og undersøgelser 

• vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold 

til menneskers tænkning og handlinger  

• argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et 

fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde  
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Lærerstyret holdundervisning, pararbejde / individuelt arbejde, 

gruppearbejde, elementer fra Cooperative Learning. 
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Titel 3 

 
Barndommen som fundament 

Indhold  

Kernestof: Udviklingspsykologi, Personlighed og identitet. 

▪ Mahlers teori om udvikling i barndommen. 

▪ Tilknytning og omsorgssvigt, sårbarhed og resiliens. 

▪ Bowlby, Spitz og Harlow 

▪ Opdragelse og opdragelsesstile. 

▪ Familietyper i det senmoderne samfund. 

 
Ole Schultz Larsen: "Psykologiens veje”, læreplan 2017, Systime, 
I-bog. 

Mahler: 
https://psykveje.systime.dk/?id=p5051 

Tilknytning og tilknytningsforstyrrelser: 
https://psykveje.systime.dk/?id=p5098&L=0 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5133 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5132&L=0 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5131&L=0 

Omsorgssvigt: 
https://psykveje.systime.dk/?id=p5129 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5128 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5123 

Opdragelse og familie: 
https://psykveje.systime.dk/?id=p5188 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5187 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5483 

 

Forskningsnyt fra psykologien, nr. 7, 1998, side 17-18: 
          ”Vil tidligt skadede børn komme sig efter adoption?” 

 
Film, medieklip:  
“Er du mors lille dreng”, dokumentarfilm om Jørn, omsorgssvigt 
og social arv, TV2. 
 

Omfang 

 
26 lektioner a 45 min 

Særlige 

fokuspunkter 
• opnå en faglig viden inden for ovennævnte områder. 

• demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært 

i forhold til det normalt fungerende menneske  

• redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i 

form af psykologiske teorier, begreber og undersøgelser  

• inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske 

problemstillinger  

https://psykveje.systime.dk/?id=p5051
https://psykveje.systime.dk/?id=p5098&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p5133
https://psykveje.systime.dk/?id=p5132&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p5131&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p5129
https://psykveje.systime.dk/?id=p5128
https://psykveje.systime.dk/?id=p5123
https://psykveje.systime.dk/?id=p5188
https://psykveje.systime.dk/?id=p5187
https://psykveje.systime.dk/?id=p5483
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• demonstrere et elementært kendskab til fagets 

forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk 

forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og 

videnskabelig baseret psykologisk viden  

• argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et 

fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde  

• demonstrere viden om psykologis identitet og metoder  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Lærerstyret holdundervisning, elementer fra Cooperative Learning, 

gruppearbejde, pararbejde, Fronter/IT 
 
 
 
 

Titel 4 

 
Udfordringer i ungdom og voksenliv 

Indhold  

Kernestof: Udviklingspsykologi, Personlighed og identitet. 

▪ Socialpsykologi, grupper og gruppepåvirkning. 

▪ Digitale grupper, mobning m.m. 

▪ Ungdom og identitet i det postmoderne samfund. 

▪ Forskellige syn på ungdom og identitet. 

▪ Forskelle mellem mennesker, personlighedstyper m.m. 

▪ Stress, symptomer, årsager, indre og ydre faktorer. 

▪ Antonovsky og OAS 

▪ Coping og copingstrategier 

 
Ole Schultz Larsen: "Psykologiens veje”, læreplan 2017, Systime, 
I-bog. 

Socialpsykologi: 
https://psykveje.systime.dk/?id=p5500&L=0 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5537&L=0 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5536&L=0 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5535&L=0 

https://psykveje.systime.dk/?id=c12427 

Ungdom: 
https://psykveje.systime.dk/?id=p5425 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5424 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5423 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5422 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5421 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5420 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5419 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5416&L=0 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5413 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5414&L=0 

 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5500&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p5537&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p5536&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p5535&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=c12427
https://psykveje.systime.dk/?id=p5425
https://psykveje.systime.dk/?id=p5424
https://psykveje.systime.dk/?id=p5423
https://psykveje.systime.dk/?id=p5422
https://psykveje.systime.dk/?id=p5421
https://psykveje.systime.dk/?id=p5420
https://psykveje.systime.dk/?id=p5419
https://psykveje.systime.dk/?id=p5416&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p5413
https://psykveje.systime.dk/?id=p5414&L=0
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Forskelle mellem mennesker: 
https://psykveje.systime.dk/?id=p4831 

https://psykveje.systime.dk/?id=p4852&L=0 

https://psykveje.systime.dk/?id=p4851 

Stress, OAS og coping: 
https://psykveje.systime.dk/?id=p5559 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5574&L=0 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5573&L=0 

https://psykveje.systime.dk/?id=c12527&L=0 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5806&L=0 
 

Gymnasieskolen 13.12.2007. 

”Myself.com gider ikke rugbrødsarbejde”. 
 

Omfang 

 
18 lektioner a 45 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

• opnå en faglig viden indenfor ovennævnte områder 

• demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært 

i forhold til det normalt fungerende menneske  

• redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i 

form af psykologiske teorier, begreber og undersøgelser  

• inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske 

problemstillinger  

• argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et 

fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde  
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Corona-undervisning via Canvas og Teams. 

 

https://psykveje.systime.dk/?id=p4831
https://psykveje.systime.dk/?id=p4852&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p4851
https://psykveje.systime.dk/?id=p5559
https://psykveje.systime.dk/?id=p5574&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p5573&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=c12527&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p5806&L=0

