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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Titel 1 

 

Introduktion til psykologi 

Indhold Læreplan Psykologi-C-valgfag-august-2017 

Hvad er psykologi? Side i kap. 1 Psykologiens Veje iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5769&L=0 (2,2 sider) 

Hverdagstænkning og videnskabelig tænkning. Side i kap. 1 PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p4548 (8,7 sider) 

Holdninger (inkl Festingers teori om kognitiv dissonans). Side i kap. 21 PV 

iBog https://psykveje.systime.dk/?id=p5531 (4,9 sider) 

Bygger du dine fakta på holdninger? 8. marts 2016, Information, Aske 

Helveg Krarup https://www.information.dk/debat/2016/11/bygger-dine-fakta-

paa-holdninger (2 sider) 

Femfaktor personlighedstest https://www.idrlabs.com/dk/femfaktor-

personlighedstest/test.php (2,5 sider) 

Youtube: The marshmallow test: can children learn self-control? 

https://www.youtube.com/watch?v=d8M7Xzjy_m8 (2:56 min) 

Ansigtsduetter I. Videomateriale til kap. 6 Udviklingspsykologi, PV iBog 

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5010 (1:39 min) 

Youtube: Brain Games - Conformity (Waiting Room) 

https://www.youtube.com/watch?v=-7iN0V-GbM0&app=desktop (5:34 min) 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5769&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p4548
https://psykveje.systime.dk/?id=p5531
https://www.information.dk/debat/2016/11/bygger-dine-fakta-paa-holdninger
https://www.information.dk/debat/2016/11/bygger-dine-fakta-paa-holdninger
https://www.idrlabs.com/dk/femfaktor-personlighedstest/test.php
https://www.idrlabs.com/dk/femfaktor-personlighedstest/test.php
https://www.youtube.com/watch?v=d8M7Xzjy_m8
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5010
https://www.youtube.com/watch?v=-7iN0V-GbM0&app=desktop


Youtube: Test din opmærksomhed 

https://www.youtube.com/watch?v=Hvn6zLJ8Row&app=desktop (1:06 min) 

 

Omfang 

 

10 lektioner á 45 minutter 

Antal sider: ca. 23 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Introduktion til psykologiens fagområder 

 

Kunne skelne mellem hverdagstænkning og videnskabelig tænkning 

Øvelse i redegørelse for teoretisk viden 

Øvelse i analyse af konkret problemstilling i aktuelt stof 

 

Eleverne har opnået kendskab til og anvendt faglig viden om holdninger og 

Festingers teori om kognitiv dissonans i introforløbet. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning og klassediskussion 

Individuelt arbejde 

Gruppearbejde 

 

Induktive og deduktive undervisningsformer 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Titel 2 

 

Stress og coping 

Indhold Kernestof: 

- Personlighedspsykologi. Side i kap. 18 Personlighedspsykologi, 

Psykologiens Veje (PV) iBog https://psykveje.systime.dk/?id=p4831 

(0,9 side)  

- The Big Five. Side i kap. 18, PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5664 (1,5 side) 

- Den forsigtige og den risikovillige type. Side i kap. 18, PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p4852 (2,2 side) 

- Menneskets Dobbelthed. (m. fokus på Hebbs teori om OSN + Frenkel 

Brunswicks undersøgelse af sammenhængen ml. opdragelse og 

personlighedstræk) Side i kap 18, PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p4851 (5,4 sider) 

- Vestens hurtige puls. Side i kap 18, PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p4850 (2,3 sider) 

- Stress og coping. Side i kap. 23 Stress arbejdsliv og coping, PV iBog  

https://psykveje.systime.dk/?id=p5559 (1,3 sider) 

- Akut og kronisk stress. Side i kap. 23, PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5574 (2,2 sider) 

- Stress: Et samspil mellem indre og ydre faktorer. Side i kap. 23 PV 

https://www.youtube.com/watch?v=Hvn6zLJ8Row&app=desktop
https://psykveje.systime.dk/?id=p4831
https://psykveje.systime.dk/?id=p5664
https://psykveje.systime.dk/?id=p4852
https://psykveje.systime.dk/?id=p4851
https://psykveje.systime.dk/?id=p4850
https://psykveje.systime.dk/?id=p5559
https://psykveje.systime.dk/?id=p5574


iBog https://psykveje.systime.dk/?id=p5573 (8,8 sider) 

- Coping. Side i kap. 23, PV iBog https://psykveje.systime.dk/?id=p5806 

(3,3 sider) 

- People Tools: Hvordan vores fortolkninger af positive eller 

negative begivenheder påvirker vores velvære (om empirien bag 

Martin Seligmans teori om indlært hjælpeløshed). Elisabeth Thordal 

peopletools.dk  https://www.peopletools.dk/psykologiske-

eksperimenter-del-5-hvordan-vores-fortolkning-positive-negative-

begivenheder-kan-paavirke-velvaere/ (3 sider) 

- Videnskabsteori og metode. Side i kap 3 PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5753 (1,9 sider) 

- Metode. Side i kap 3 PV iBog https://psykveje.systime.dk/?id=p5754 

(3,8 sider) 

Supplerende stof: 

- Dokumentar: Min indre kode Danmark 2014 (52 min) 

- Youtube: DSB Stress Tur/Retur (14:30 min) 

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

- Youtube: What is Learned Helplessness 

https://www.youtube.com/watch?v=87Vuqvp2V7w (1:35 min) 

- Hvorfor bliver vi ikke syge? (en kritik af Antonovskys teori og af 

bogen Helbredets Mysterium.) 17. november 2000, information.dk 

https://www.information.dk/2000/11/hvorfor-

syge?vwo_exp_badges=|31| (1,6 sider) 

- Jeg troede jeg var lavet af jern. 2. november 2007 Kristeligt Dagblad 

Side 13 (Liv og Sjæl) Else Marie Nygaard (3,5 sider) 

 

 

Omfang 

 

26 lektioner á 45 minutter 

Antal sider: Ca. 53,5 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Fagligt stof: Udviklingspsykologi (herunder betydningen af arv/miljø), 

Personlighed og individuelle forskelle i håndtering af udfordringer – herunder 

stress og coping, Kognition (perceptionens og tænkningens betydning for 

menneskets forståelse af sig selv og omverdenen) 

 

Fokus: Der har været fokus på anvendelse af fagligt stof (teorier og 

undersøgelser) til at belyse: 

- Hvad er stress? 

- Hvilken betydning har såvel indre som ydre faktorer for udvikling af 

kronisk stress hos individet? 

- Hvordan kan man forebygge/afhjælpe stress? 

 

 

Kendskab til personlighedspsykologien og trækteorier (samt til kritikken af 

disse). 

Kendskab til forskellige tilgange til undersøgelse af stress (fysiologisk, 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5573
https://psykveje.systime.dk/?id=p5806
https://www.peopletools.dk/psykologiske-eksperimenter-del-5-hvordan-vores-fortolkning-positive-negative-begivenheder-kan-paavirke-velvaere/
https://www.peopletools.dk/psykologiske-eksperimenter-del-5-hvordan-vores-fortolkning-positive-negative-begivenheder-kan-paavirke-velvaere/
https://www.peopletools.dk/psykologiske-eksperimenter-del-5-hvordan-vores-fortolkning-positive-negative-begivenheder-kan-paavirke-velvaere/
https://psykveje.systime.dk/?id=p5753
https://psykveje.systime.dk/?id=p5754
https://www.youtube.com/watch?v=RoejvYCEZMs
https://www.youtube.com/watch?v=87Vuqvp2V7w
https://www.information.dk/2000/11/hvorfor-syge?vwo_exp_badges=|31|
https://www.information.dk/2000/11/hvorfor-syge?vwo_exp_badges=|31|


psykologisk og social) 

Kendskab til Richard Lazarus definition på stress samt kendskab til begreberne 

akut og kronisk stress 

Kendskab til indre faktorers betydning for udvikling af stress (The Big Five, 

Høgh-Olesens teori om risikovillighed/forsigtighed, Donald Hebbs teori om 

OSN, Seligmanns teori om optimistisk og pessimistisk 

forklaringsstil/Attributionsteori, Antonovskys teori om OAS) 

Kendskab til Seligmanns teori om indlært hjælpeløshed 

Kendskab til ydre faktorers betydning for udvikling af stress (Den sociale 

belastningsskala; forskellige typer af krav og stressorer på arbejdspladsen; 

Krav-kontrol-modellen) 

 

I forløbet har eleverne opnået kendskab til metoder i psykologi (induktive og 

deduktive metoder + kvalitative og kvantitative metoder). 

 

Øvelse i redegørelse for psykologfaglig viden 

Øvelse i præsentation af bilagsmateriale og øvelse i at identificere centrale 

problemstillinger i bilagsmateriale. 

Øvelse i at analysere (belyse og diskutere) konkrete problemstillinger vha. 

faglig viden (kernestof og supplerende stof) 

Kunne udvælge og anvende relevant psykologifaglig viden (til analyse, 

perspektivering, kritik og diskussion) 

 

Eksamensøvelse 

 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning og klassediskussioner 

Gruppearbejde og pararbejde 

Individuelt arbejde (blendet undervisning) 

 

Induktive og deduktive undervisningsformer 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Titel 3 

 

Opvækst, udvikling og læring 

Indhold Kernestof: 

- Udviklingspsykologi. Side i kap 6 Udviklingspsykologi PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p4966&L=0 (0,6 sider) 

- Erik H. Erikson. Side i kap 6 PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5052&L=0 (3 sider) 

- Youtube: Trust Autonomy. (om de to første udviklingskriser i Eriksons 

teori) https://www.youtube.com/watch?v=vjGDn2X55IU  (10:13 min) 

- Hvad er identitet? (om identitetens to sider) Side i kap. 19 Ungdom og 

senmodernitet, PV iBog https://psykveje.systime.dk/?id=p5422&L=0 (1,4 

sider) 

- John Bowlby og Mary Ainsworth. (tilknytningsteori og tilknytningstyper) 

Side i kap. 6, PV iBog https://psykveje.systime.dk/?id=p5043 (8,7 sider) 

https://psykveje.systime.dk/?id=p4966&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p5052&L=0
https://www.youtube.com/watch?v=vjGDn2X55IU
https://psykveje.systime.dk/?id=p5422&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p5043


- Youtube: Strange situation (illustration af fremmedsituationstesten og tryg 

tilknytningstype) https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU (3:14 

min) 

- Barnet bruger omsorgspersonerne som sikker base. Videomateriale til 

kap. 6 Udviklingspsykologi PV iBog (1:35 min) 

https://psykveje.systime.dk/?id=p4991&L=0 

- Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt. Side i kap 8 

Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt, kap 8 PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5098 (1 side) 

- Separationsreaktioner (om Bowlbys trefasede separationsforløb). Side i 

kap 8 PV iBog https://psykveje.systime.dk/?id=p5133 (1,1 sider) 

- Eksperimenter med abeunger (om Harry Harlows eksperimenter). Side i 

kap 8 PV iBog https://psykveje.systime.dk/?id=p5132 (2,1 sider) 

- Spædbarnsdepression og hospitalisme (om René Spitz undersøgelser 

af børn i kvindefængslet og spædbarnshjemmet). Side i kap 8 PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5131 (3 sider) 

- De rumænske børnehjem (om Michael Rutters undersøgelser af 

adopterede børn fra rumænske børnehjem). Side i kap. 8 PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5130 (2,3 sider) 

- Risiko og resiliens (om Kauai-undersøgelsen). Side i kap 8 PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5123 (7,8 sider) 

- Fra behavioristisk til social-kognitiv læringsteori. Side i kap. 9 PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5135 (0,8 sider) 

- Pavlov og den klassiske betingning. Side i kap 9, PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5163&L=0 (2,8 sider) 

- Watsons behaviorisme. Side i kap 9, PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5162&L=0 (1,9 sider) 

- Thorndike, Skinner og den operante betingning. Side i kap 9, PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5161&L=0 (5,6 sider) 

- Social indlæringsteori (om Albert Banduras Bobo Doll eksperiment). Side 

i kap 9 PV iBog https://psykveje.systime.dk/?id=p5157&L=0 (2,9 sider) 

- Korrelation eller kausalitet: Hvornår er der en årsagssammenhæng? (i 

uddrag). Anne Ringgård, videnskab.dk, 31. maj 2017 (2,5 sider) 

- Videnskabsteori og metode. Side i kap 3 PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5753 (1,9 sider) 

- Metode. Side i kap 3 PV iBog https://psykveje.systime.dk/?id=p5754 (3,8 

sider) 

Supplerende stof: 

- DR3 Dokumentar: Jonathan findes ikke. (om identitetskrise i 

ungdomsårene) DR 2018 (29 min) https://www.dr.dk/tv/se/tvaers-tv/tvaers-

6/tvaers-pa-dr3 

- Youtube: Konrad Lorenz | Imprinting (1:46 min) (om prægning hos gæs) 

https://www.youtube.com/watch?v=JGyfcBfSj4M 

- Case: Preben og Tobias (tilknytningsteori) Uddrag fra Anvendt Psykologi, 

Martin Levander, 2005, s. 202-203 (1 side) 

- Podcast 24 spørgsmål til professoren: Knyt dig. 24syv.dk.09. februar 

2019|( OBS: det har været valgfrit at lytte til podcasten) 

https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU
https://psykveje.systime.dk/?id=p4991&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p5098
https://psykveje.systime.dk/?id=p5133
https://psykveje.systime.dk/?id=p5132
https://psykveje.systime.dk/?id=p5131
https://psykveje.systime.dk/?id=p5130
https://psykveje.systime.dk/?id=p5123
https://psykveje.systime.dk/?id=p5135
https://psykveje.systime.dk/?id=p5163&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p5162&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p5161&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p5157&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p5753
https://psykveje.systime.dk/?id=p5754
https://www.dr.dk/tv/se/tvaers-tv/tvaers-6/tvaers-pa-dr3
https://www.dr.dk/tv/se/tvaers-tv/tvaers-6/tvaers-pa-dr3
https://www.youtube.com/watch?v=JGyfcBfSj4M


https://www.24syv.dk/programmer/24-spoergsmaal-til-

professoren/44039604/knyt-

dig?fbclid=IwAR2dk4M0t_Aw0QNkEt0CFxB7MlVyqstgKNJv8Y2u4S0hfiBR

YxS9Ja8FPSU (55 min)  

- DR1 Mød dit urmenneske (2) Forældre og børn (en række 

udviklingspsykologiske eksperimenter efterprøves i dokumentaren). DR1 5. 

september 2018 (43:33 min) 

- Youtube: Slow recording of neurons, making new connections with 

other neurons. https://www.youtube.com/watch?v=jU40wygYVkU (0:24 

min) 

- Youtube: Skinner Box – Lever Press 

https://www.youtube.com/watch?v=PQtDTdDr8vs (0:50 min) 

- Youtube: The difference between classical and operant conditioning - 

Peggy Andover (4:12 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=H6LEcM0E0io 

- Youtube: Cats and Bell (2:52 min) (eksempel på operant betingning) 

https://www.youtube.com/watch?v=PI4JABNwB_U . 

- KLUMMEN: Et øjeblik... Pavlovs hunde. Berlingske Tidende 16. april 

2006, 4. sektion side 34 (1 side) 

- DR1 Dokumentar; Et uartigt barn?” (50 min.) DR 2004. 

- Youtube: Bobo Doll Experiment (5:03 min) 

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

- Jennis far fortalte hende, at hun ikke var noget værd: I dag kæmper 

hun med kærligheden. I uddrag, dr.dk d. 02.11.2020 

https://www.dr.dk/mitliv/tvaers/jennis-far-fortalte-hende-hun-ikke-var-noget-

vaerd-i-dag-kaemper-hun-med-kaerligheden?fbclid=IwAR2ysaUM_nS2-

puY-cspfPEKXndoGgznmW944vU8-uSTeIBK1_9EDSe7bAM (2 sider) 

- Ny analyse: Sent anbragte klarer sig dårligere. Pressemeddelelse, 

Social og indenrigsministeriet, 22.01.2020 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jan/ny-analyse-sent-anbragte-

klarer-sig-daarligere/ (1 side) 

-  

Omfang 

 

49 lektioner á 45 minutter 

Antal sider: ca. 70 sider 

Særlige 

fokuspunkte

r 

Fagligt stof: Identitet, udviklingspsykologi (tilknytning, sårbarhed og resiliens), 

læring, psykologisk metode. 

 

Fokus: Der har været fokus på anvendelse af fagligt stof (teorier og 

undersøgelser) til at belyse: 

- Individets identitetsdannelse og mulige årsager til identitetsproblemer. 

- Tilknytningens udvikling samt tilknytningsmønstrets betydning for individets 

evne til at indgå i relationer til andre 

- Reaktioner på og følgevirkninger af brud på tilknytning og af 

understimulation 

- Risiko og resiliensfaktorers betydning for negativ social arv og mønsterbrud 

https://www.24syv.dk/programmer/24-spoergsmaal-til-professoren/44039604/knyt-dig?fbclid=IwAR2dk4M0t_Aw0QNkEt0CFxB7MlVyqstgKNJv8Y2u4S0hfiBRYxS9Ja8FPSU
https://www.24syv.dk/programmer/24-spoergsmaal-til-professoren/44039604/knyt-dig?fbclid=IwAR2dk4M0t_Aw0QNkEt0CFxB7MlVyqstgKNJv8Y2u4S0hfiBRYxS9Ja8FPSU
https://www.24syv.dk/programmer/24-spoergsmaal-til-professoren/44039604/knyt-dig?fbclid=IwAR2dk4M0t_Aw0QNkEt0CFxB7MlVyqstgKNJv8Y2u4S0hfiBRYxS9Ja8FPSU
https://www.24syv.dk/programmer/24-spoergsmaal-til-professoren/44039604/knyt-dig?fbclid=IwAR2dk4M0t_Aw0QNkEt0CFxB7MlVyqstgKNJv8Y2u4S0hfiBRYxS9Ja8FPSU
https://www.youtube.com/watch?v=jU40wygYVkU
https://www.youtube.com/watch?v=PQtDTdDr8vs
https://www.youtube.com/watch?v=H6LEcM0E0io
https://www.youtube.com/watch?v=PI4JABNwB_U
https://www.youtube.com/watch?v=eqNaLerMNOE
https://www.dr.dk/mitliv/tvaers/jennis-far-fortalte-hende-hun-ikke-var-noget-vaerd-i-dag-kaemper-hun-med-kaerligheden?fbclid=IwAR2ysaUM_nS2-puY-cspfPEKXndoGgznmW944vU8-uSTeIBK1_9EDSe7bAM
https://www.dr.dk/mitliv/tvaers/jennis-far-fortalte-hende-hun-ikke-var-noget-vaerd-i-dag-kaemper-hun-med-kaerligheden?fbclid=IwAR2ysaUM_nS2-puY-cspfPEKXndoGgznmW944vU8-uSTeIBK1_9EDSe7bAM
https://www.dr.dk/mitliv/tvaers/jennis-far-fortalte-hende-hun-ikke-var-noget-vaerd-i-dag-kaemper-hun-med-kaerligheden?fbclid=IwAR2ysaUM_nS2-puY-cspfPEKXndoGgznmW944vU8-uSTeIBK1_9EDSe7bAM
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jan/ny-analyse-sent-anbragte-klarer-sig-daarligere/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jan/ny-analyse-sent-anbragte-klarer-sig-daarligere/


- Indlært adfærd og dennes betydning for individets måde at tænke, føle, 

opleve og handle på. 

 

I forløbet har eleverne repeteret metoder i psykologi (induktive og deduktive 

metoder + kvalitative og kvantitative metoder). 

 

I forløbet har eleverne opnået viden om forskellen mellem begreberne korrelation 

og kausalitet 

 

Kendskab til udviklingspsykologi og centrale udviklingspsykologiske teorier 

Kendskab til Eriksons psykosociale udviklingsmodel (herunder begreberne jeg-

identitet og social identitet) 

Kendskab til Bowlbys tilknytningsteori samt Ainsworths tilknytningstyper 

Kendskab til Bowlbys trefasede seperationsforløb 

Kendskab til Harlows eksperiment m. rhesusaber 

Kendskab til Spitz undersøgelser i kvindefængslet og spædbarnehjemmet 

(spædbarnsdepression og hospitalisme) 

Kendskab til Michael Rutters undersøgelser af adopterede rumænske 

børnehjemsbørn 

Kendskab til Kauai-undersøgelsen (herunder risiko- og resiliensfaktorer) 

Kendskab til Behaviorismen og indlæringsformerne klassisk betingning (Pavlov) og 

operant betingning (Skinner) 

Kendskab til Albert Banduras Bobo Doll eksperiment og social indlæring 

Kendskab til Köhlers kritik af behaviorismen (herunder hans begreb indsigtsfuld 

problemløsning og eksperiment med chimpanser) 

 

Øvelse i redegørelse for psykologfaglig viden 

Øvelse i præsentation af bilagsmateriale og øvelse i at identificere centrale 

problemstillinger i bilagsmateriale. 

Øvelse i at analysere (belyse og diskutere) konkrete problemstillinger vha. faglig 

viden (kernestof og supplerende stof) 

Kunne udvælge og anvende relevant psykologifaglig viden (til analyse, 

perspektivering, kritik og diskussion) 

 

Eksamensøvelse 

Væsentligst

e 

arbejdsform

er 

Tavleundervisning og klassediskussioner 

Gruppearbejde og pararbejde 

Individuelt arbejde (blendet undervisning) 

 

Induktive og deduktive undervisningsformer 

  

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Titel 4 

 

Gruppen 



Indhold Kernestof: 

- Socialpsykologi. Side i kap. 21 Socialpsykologi, PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5500&L=0 (1,2 sider) 

- Hvad er en gruppe? Side i kap. 19, PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5536 (4,6 sider) 

- Gruppepres og social kontrol. Side i kap. 21, PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5535 (11,6 sider)  

- Youtube: Asch Conformity Experiment 

https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA (4:10 min) 

- Intergruppekonflikter. Side i kap. 21 PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5665 (6,8 sider) 

- Social perception. Afsnit på siden Perception, kap 11 Kognitiv 

Psykologi PV iBog https://psykveje.systime.dk/?id=c11565  (ca. 2 sider) 

- Stereotyper. Afsnit på siden Perception, kap 11 PV iBog 

https://psykveje.systime.dk/?id=c11564 (ca. 3 sider) 

- Uformelle roller. Afsnit på siden Roller, kap 21 Socialpsykologi PV 

iBog https://psykveje.systime.dk/?id=c12408  (ca. 2,5 sider) 

 

Supplerende stof: 

- DR3 Fuckbois (1:3). DR3 2018 (29 min) 

- Herlufsholms hemmeligheder. Magasinet Chlli, 30. marts 2010. (2 

sider) 

Mand dig op, kvinde! Information, 7. maj 2018. Helle Birk 

https://www.information.dk/debat/2018/05/mand-kvinde (2 sider) 

- Der er en dynamik på gaden og i skolen, som overtrumfer 

opdragelsen (i uddrag). 25. september 2010 Politiken Sektion 3 

(Debat) Side 6 (DEBAT) METTE HØJBJERG (2 sider) 

- Forskelle mellem danskere og nydanskere blæses ud af 

proportioner (i uddrag). 23. juni 2016 Politiken, Jakob Jensen. (1 side) 

 

 

Omfang 

 

22 lektioner á 45 min 

Antal sider: ca. 44 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Fagligt stof: Socialpsykologi, identitet (social identitet) og kognition 

 

Fokus: Der har været fokus på anvendelse af fagligt stof (teorier og 

undersøgelser) til at belyse: 

- Hvordan påvirker gruppen individets psykologi? (tænkning, følelser, 

perception og adfærd) 

- Hvorfor der opstår konflikter mellem grupper? 

- Hvorfor har vi stereotype opfattelser af og forestillinger om andre? 

 

I forløbet er faglig viden fra introforløbet blevet repeteret og anvendt 

(Holdninger og Festingers teori om kognitiv dissonans) 

 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5500&L=0
https://psykveje.systime.dk/?id=p5536
https://psykveje.systime.dk/?id=p5535
https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA
https://psykveje.systime.dk/?id=p5665
https://psykveje.systime.dk/?id=c11565
https://psykveje.systime.dk/?id=c11564
https://psykveje.systime.dk/?id=c12408
https://www.information.dk/debat/2018/05/mand-kvinde


- Kendskab til Den eksperimentelle socialpsykologi (og kritik af retningen) 

- Kendskab til Sherifs definition af gruppen 

- Kendskab til forskellige gruppetyper 

- Kendskab til Solomon Asch konformitetseksperiment 

- Kendskab til Irving Janis teori om gruppetænkning 

- Kendskab til Stoners teori om gruppepolarisering samt Sunsteins 

eksperiment om politisk ekstremisme 

- Kendskab til Arne Sjølunds uformelle roller 

- Kendskab til teori om intergruppekonflikter (Den realistiske konfliktteori 

samt Social identitetsteori) 

- Kendskab til stereotyper 

 

Øvelse i redegørelse for psykologfaglig viden 

Øvelse i præsentation af bilagsmateriale og øvelse i at identificere centrale 

problemstillinger i bilagsmateriale. 

Øvelse i analyse af konkrete problemstillinger vha. psykologifaglig viden 

Øvelse i perspektivering 

Øvelse i kritik og faglig diskussion 

Eksamensøvelse 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning og klassediskussioner 

Gruppearbejde og pararbejde 

Individuelt arbejde 

 

Induktive og deduktive undervisningsformer 

 


