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Titel 1 At blive sig selv – i det senmoderne 

Titel 2 Livslang læring og udvikling 
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Side 2 af 4 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Titel 1 At blive sig selv – i det senmoderne
Indhold Kernestof: 

Psykologiske fagområder (Nielsen 2015) 
Intro til de psykologiske metoder på psykologi C (Hannibal, 2014: 1- 12) 
Grundlæggende Psykologi og Socialpsykologi, 3. udgave (s. 9 – 14). 
Psykologi – fra celle til selfie. 1. udgave, 1. oplag 2015 (s. 76) (s. 84 86) (s. 120 – 133) 
(s. 269 – 285)  
Psykologiske temaer 2. udgave (s. 33 – 34) (s. 297 – 312) 
Supplerende stof: 
http://bornetelefonen.dk/brevkassen/cutting-27 
https://www.youtube.com/watch?v=1URhvk31wJA&t=235s   
En morder vender hjem (DR1 dokumentar 2000) 
Anvendt psykologi, 5. udgave, 2. oplag (s. 9 – 15) (17 – 23) (28 – 29) 

Omfang Anvendt uddannelsestid: 5 uger svarende til 30 lektioner
Særlige fokus-
punkter 

Psykologiske teorier: 
Freud – psykoanalysen og forsvarsmekanismer – en kritisk stillingtagen. 
Darwin og Simon Baron Cohen - biologiske forståelse af køn (natur) 
Den socialkonstruktivistiske forståelse af køn (kultur) 
Ziehe og Eriksson: Ungdom og identitet  
Bourdieu – kapital og habitus 
Giddens – ontologisk sikkerhed 
Maslow – Behov og motivation 
Kort om Bandura – self-efficacy 
Fokus har været rettet mod, at vise hvordan forskellige teoretiske retninger kan mu-
liggøre men også afgrænse forskellige blikke på mennesket. Psykologiens historie 
med Freuds psykoanalyse som case. De faglige mål jf. § 2.1. i lærerplanen har været 
at give kursisterne et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det 
normalt fungerende menneske. Demonstrere et elementært kendskab til fagets 
forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne 
skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden. Ar-
bejdet med tema: kønsidentitet, kønsroller, køn og opdragelse, køn og forskellige 
opfattelser af seksualitet. Det senmoderne samfund, at skabe sin identitet selv på 
nettet, motivation og kultur, sociale medier og fake-news – ’Likes’ og falsk selvisce-
nesættelse, mediekulturen, dannelse og medier. Stressformer og coping. Holdet har 
forholdt sig kritisk til sociale medier på nettet, nyheder og politisk kommunikations-
spin. Sigtet har været jf. § 1.2 i lærerplanen at undervisningen udvikler elevernes 
selvstændighed og kompetence i at formulere og undersøge konkrete psykologiske 
problemstillinger kritisk ved hjælp af fagets viden og metoder og sikrer hermed den 
faglige dybde. Holdet har arbejdet med opgaver med spørgsmål på forskellige takso-
nomiske niveauer, som de er beskrevet i fagets læreplan. Jf. §2.1. i lærerplanen har 
holdet vurderet betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers 
tænkning og handlinger. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Tavleundervisning, klassediskussion og mindre skriftligt projektarbejde med mundt-
ligt oplæg og digitale læringsmidler. Temaet har indeholdt induktive og deduktive 
undervisningsforløb. 

Retur til forside 
 



 

Side 3 af 4 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 2 
 

Livslang læring og udvikling 

Indhold Kernestof: 
Psykologiske temaer 2. udgave (s. 53 – 66) (s. 9 – 16) (s. 19 – 21)  
Psykologiens veje 2. udgave (s. 89 – 98) (s. 135 – 137) (s. 104 – 107) (s. 167 – 
171) (235 – 240) (s. 259 – 260) (s. 183 – 184) (s. 197) 
Gyldendals Psykologihåndbog, 3. udgave, 2. oplag 2007 (s. 78 – 85)  
 
Supplerende stof: 
Er du mors lille dreng?” (TV2 dokumentar)  
Still face experiment (10 min)

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 5 uger svarende til 30 lektioner  
 

Særlige fokuspunkter Psykologiske teorier: 
Mahler’s teori om barnets psykiske fødsel   
Psykologiske teorier om traumatiske/udviklingskriser  
Spitz’s undersøgelser 
Else Christensen's undersøgelser 
Stern udviklinsgteori 
Bowlby om tilknytning 
Gardners teori om de mange intelligenser vs G-faktor 
Vygotsky’s teori om zonen for den nærmeste udvikling 
Piaget’s teori om læring 
Neuropsykologi -  Menneskets informationsprocesser. 
Hukommelsesformer samt hukommelsesteknikker  
 
Fokus har været at rette et kritisk blik på de forskellige synsvinkler på intelli-
genser og læring. Klassen har arbejdet temabaseret under overskriften ’folke-
skolen forfra’. Teorier er anvendt og anskueliggjort på hverdagssituationer og 
illustreret ved tests, cases, herunder filmklip. Paradigmeskift og kritik af intelli-
gensforskningen. Holdet har arbejdet med menneskets informationsprocesser, 
hukommelsesformer, hjernens inddeling og funktioner. Læring og dannelse på 
nettet, motivation for at være på digitale platforme, mediesocialisering og digi-
tale indfødte på sociale medier. Sigtet har været jf. § 1.2 i lærerplanen at kursi-
sterne får kundskaber, viden og færdigheder i at undersøge og diskutere psyko-
logiske forhold på et fagligt grundlag. Holdet har arbejdet med opgaver med 
spørgsmål på forskellige taksonomiske niveauer og ud fra de faglige mål, som 
de er beskrevet nærmere i fagets lærerplan.  
Jf. §2.1. i lærerplanen har holdet vurderet betydningen af sociale og kulturelle 
faktorer i forhold til menneskers tænkning og handlinger. Argumenteret fagligt 
og formidlet psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar måde 
og formuleret konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof herun-
der digitale medier.

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, gruppearbejder, film, fremlæggelse og skriftligt arbejde i 
fronter, IT samt digitale læringsmidler 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Titel 3 
 

Det gruppestyret menneske 

Indhold Kernestof: 
Psykologiske temaer 2. udgave (s. 144 – 151)  
Grundlæggende Psykologi og Socialpsykologi, 3. udgave (s. 323 - 327). 
Psykologiske temaer 2. udgave (s. 232) 
 
Supplerende stof: 
Lydighedens dilemma. (DR1 dokumentar 1980).  
A Class Divided (ABC News 1970) (kun den 1. del - ikke set fængselsdelen) 
Artikel: Fra Stress og krise til posttraumatisk stresssyndrom skrevet af Poul Vi-
debeck. 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 7 uger svarende til 40 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Psykologiske teorier: 
Asch: Gruppeprocesser 
Milgram: Autoritet og lydighed 
Cullbergs psykodynamiske kriseteori 
Stress i forhold til PTSD 
ICD-10 
 
Sigtet har været jf. § 1.2 i lærerplanen at undervisningen udvikler elevernes selv-
stændighed og kompetence i at formulere og undersøge konkrete psykologiske 
problemstillinger kritisk ved hjælp af fagets viden og metoder og sikrer hermed 
den faglige dybde. Holdet har arbejdet med opgaver med spørgsmål på forskelli-
ge taksonomiske niveauer, som de er beskrevet i fagets læreplan. 
Kendskab til såvel klassisk socialpsykologi og til helt aktuelle teorier om identi-
tetsdannelse i det senmoderne. Etiske forhold ved psykologiske eksperimenter. 
Holdet har arbejdet med opgaver med spørgsmål på forskellige taksonomiske 
niveauer og ud fra de faglige mål, som de er beskrevet i fagets læreplan.  
Oversigt over tidligere læst materiale med hovedvægt på teorier og psykologiske 
begreber. Indsigt i eksamen og de faglige mål ifølge læreplanen. 
Genkaldelse/konsolidering af tidligere indlært stof via repetition.  
Sammenhæng mellem tidligere indlærte enkeltdele ved bredere gennemlæsning. 
Eksamenstræning og eksamensafmystificering. Eksempler på eksamensspørgs-
mål - enkeltartikler eller materiale (tidligere læst) genlæst og anvendt som ek-
sempler på ”ukendt” materiale indenfor de enkelte temaer/emner. 
Har set filmen ’ved det grønne bord’ fra 2014 om psykologi eksamen på c-
niveau og har i denne forbindelse diskuteret de faglige ændringer jf. den nye 
bekendtgørelse (2017) for psykologi C. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Tavleundervisning, klassediskussion og gruppearbejder. Lærerstyret undervis-
ningsoplæg, skriftligt par arbejde og kursist eksamenstræning i klassen 
 

 
Retur til forside 


