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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Socialpsykologi 

Titel 2 Kognition og Læring 

Titel 3 Udviklingspsykologi 

Titel 4 Personlighed og Identitet 

Titel 5 Metodologi 

Titel 6 Repetition & Eksamensforberedelse 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Titel 1 Socialpsykologi 
Indhold Kernestof: 

Psykologiske Temaer, 2. udgave, s. 144-151; 153-154; 160-170; 176-178 
Psykologiens Veje, 2. udgave, 344-347 
 
Supplerende stof: 
Psykologiens Veje, I-bog: ”Attributionsteori” 
Artikel: ”Berygtet drengebande hærger ved Løvbjergs parkeringstag”, JydskeVestky-
sten, 5. jan. 2018 
Artikel: ”Gruppe af ældre vil skabe bofællesskab”, Horsens Folkeblad, 10. jan. 2018 
“The Stanford Prison Experiment” (30 min); (15 min) 
“Milgram Obedience Study” (10 min) 
“Os og dem – Hjernevask” (DR3; 38 min) 
 

Omfang Anvendt uddannelsestid: 4 uger svarende til 20 lektioner
Særlige fokus-
punkter 

Psykologiske teorier: 
Zimbardo – Gruppedynamik  
Milgram – Lydighed og Konformitet 
Asch – Konformitet og lydighed, autoritet 
Giddens – Identitetsudvikling  
Erikson – Den Personlige og Sociale identitet 
Ziehe – Identitetsudvikling og kulturel frisættelse  
Sherif – Gruppens definition 
Cooley – Primærgrupper (og sekundærgrupper) 
Hyman – Referencegrupper  
Tajfel – Egen- og Fremmedgruppe 
Heider & Kelley – Attributionsteori 
 
Fokus har været rettet mod, at vise hvordan forskellige teoretiske retninger kan mu-
liggøre men også afgrænse forskellige blikke på menneskets socialitet og hvilken ind-
virkning socialpsykologiske virkemidler kan påvirke den enkelte. De faglige mål jf. § 
2.1. i lærerplanen har været at give kursisterne et bredt kendskab til fagets stofområ-
der, primært i forhold til individets relation til sociale kontekster. Demonstrere et 
elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psy-
kologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig 
baseret psykologisk viden. Arbejdet med tema: gruppedynamik, attributionsteori, 
holdninger, fordomme, konformitet, lydighed, kulturel frisættelse, identitetsudvikling 
i det senmoderne samfund, gruppens definition. Holdet har forholdt sig kritisk over-
for, nyheder og dokumentarer. Sigtet har været jf. § 1.2 i lærerplanen at undervisnin-
gen udvikler kursisternes selvstændighed og kompetence i at formulere og under-
søge 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 taksonomiske niveauer, som de er beskrevet i fagets lære-
plan. 
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Væsentligste ar-
bejdsformer 

Gruppearbejder, film, IT, digitale læringsmidler, tavleundervisning, klassediskussion. 
Temaet har indeholdt induktive og deduktive undervisningsforløb. 

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

Titel 2 Kognition og Læring
Indhold Kernestof: 

Psykologiske temaer 2. udgave, s. 9-16; 19-23  
Psykologiens veje 2. udgave, s. 175-182; 186-192 
 
Supplerende stof: 
Psykologiens Veje, I-bog: ”Evolutionspsykologi” 
Psykologiens Veje, I-bog: ”Psykens Arkitektur” 
“Penn & Teller Explain Ball & Cups on Jonathan Ross 2010.07.09 (Part 2)” (4 
min) 
“Test Your Awareness: Whodunnit?” (2 min) 
“Politiken Drengekor” (1 min) 
“Proximal Development Zone” (1 min) 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 4 uger svarende til 20 lektioner  

Særlige fokuspunkter Psykologiske teorier: 
Lorenz – Evolutionspsykologisk tilgang til kognition 
Foder – Modulteori 
Tooby & Cosmides – cuing behaviour 
Mischel & Shoda – CAPS(Cognitive Affective Processing System)-supplerende 
Gardners teori om de mange intelligenser vs G-faktor 
Vygotsky’s teori om zonen for den nærmeste udvikling 
Kognitiv-Neuropsykologisk tilgang til opmærksomhed, perception og hukom-
melse 
 
Fokus har været at rette et kritisk blik på de forskellige synsvinkler på intelli-
genser og læring, samt skabe forståelse om kognition som psykologisk felt. De 
faglige mål jf. § 2.1. i lærerplanen har været at give kursisterne et bredt kend-
skab til fagets stofområder, primært i forhold til individets kognitive færdighe-
der (begrænsning og omfang), samt hvordan individet lærer noget nyt. Demon-
strere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problem-
stillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi 
og videnskabelig baseret psykologisk viden. Arbejdet med tema: evolutionspsy-
kologi, modulteori, opmærksomhed, perception, hukommelse, intelligens, læ-
ring. Holdet har forholdt sig kritisk overfor kognitionspsykologiens metodo-
logi. Sigtet har været jf. § 1.2 i lærerplanen at undervisningen udvikler kursister-
nes selvstændighed og kompetence i at formulere og undersøge konkrete psy-
kologiske problemstillinger kritisk ved hjælp af fagets viden og metoder, og sik-
rer hermed den faglige dybde. Holdet har arbejdet med opgaver med spørgs-
mål på forskellige taksonomiske niveauer, som de er beskrevet i fagets lærer-
plan. 
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Væsentligste arbejds-
former 

Gruppearbejder, film, IT, digitale læringsmidler, tavleundervisning, klassedis-
kussion. Temaet har indeholdt induktive og deduktive undervisningsforløb.

 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Titel 3 Udviklingspsykologi
Indhold Kernestof: 

Psykologiske Temaer, 2. udgave, s. 53-66 
Psykologiens Veje, 2. udgave, s. 122; 128-129; 132-137 
Spædbarnets Interpersonelle Verden, 3. udgave, Stern, s. 231-234, kap. 9 
The Development of Children, 6th ed. Lightfoot, Cole & Cole, pp. 144-148; 177-
181; 212-217  
 
Supplerende stof: 
Dokumentar: “Er du mors lille dreng?” (TV2dok) (41 min) 
Dokumentar: ”Er du mors lille dreng? – 10 år senere” (TV2dok) (43 min) 
The Strange Situation | Mary Ainsworth, 1969 | Developmental Psychology (5 
min) 
Harlow's Studies on Dependency in Monkeys (6 min) 
Still Face Experiment: Dr. Edward Tronick (3 min) 
A typical child on Piaget's conservation tasks (4 min) 
Theory of mind - Smarties task and Sally-Anne Task (6 min) 
Piaget's Mountains Task (2 min)

Omfang Anvendt uddannelsestid: 3 uger svarende til 15 lektioner 
Særlige fokuspunk-
ter 

Psykologiske teorier: 
Ainsworth: Tilknytning & Tilknytningsmønstre 
Bowlby: Tilknytning & Separationsreaktioner 
Mahler: Udviklingsfaser i småbørn 
Piaget: Kognitive udviklingsstadier 
Definition af omsorgssvigt 
Risiko- og Resiliensfaktorer 
Harlow: Behov (Macaque-aber) 
 
Fokus har været at rette et kritisk blik på de forskellige synsvinkler på udviklings-
psykologien, samt skabe forståelse om barnets kognitive og sociale udvikling. De 
faglige mål jf. § 2.1. i lærerplanen har været at give kursisterne et bredt kendskab 
til fagets stofområder, primært i forhold til børns udvikling indenfor normalom-
rådet, med supplerende kendskab til fejludvikling. Demonstrere et elementært 
kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk 
forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret 
psykologisk viden. Arbejdet med tema: tilknytning, udvikling af selvet, den kog-
nitive udvikling, separationsreaktioner, omsorgssvigt, resiliens. Holdet har for-
holdt sig kritisk overfor udviklingspsykologiens metodologi. Sigtet har været jf. § 
1.2 i lærerplanen at undervisningen udvikler kursisternes selvstændighed og 
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kompetence i at formulere og undersøge konkrete psykologiske problemstillin-
ger kritisk ved hjælp af fagets viden og metoder, og sikrer hermed den faglige 
dybde. Holdet har arbejdet med opgaver med spørgsmål på forskellige taksono-
miske niveauer, som de er beskrevet i fagets lærerplan

Væsentligste ar-
bejdsformer 

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

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Titel 4 Personlighed og Identitet
Indhold Kernestof: 

Psykologiske Temaer, 2. udgave, s. 28-35; 167-170; 179-183 
Psykologiens Veje, 2. udgave, s. 42-43; 424-431 
Artikel: ”Stresshåndtering i Praksis – 10 Gode Råd”, Psykiatri Fonden 
 
Supplerende stof: 
Personlighedspsykologi – En Grundbog om personlighed og subjektivitet, 
Køppe & Dammeyer red., s. 29-30; 34-39; 50-51 
http://indadvendt.dk/big-five/test.php  
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 3 uger svarende til 15 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Psykologiske teorier: 
Femfaktormodellen – The Big Five, samt HEXACO 
Identitet 
Høgh-Olesen: De 2 Personlighedstyper 
Stress og Coping 
 
Fokus har været at rette et kritisk blik på de forskellige synsvinkler på person-
lighed og dennes forståelse indenfor forskellige retninger i psykologien, samt 
skabe forståelse om identitetens tilblivelse. De faglige mål jf. § 2.1. i lærerplanen 
har været at give kursisterne et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i 
forhold personlighed og identitet. Demonstrere et elementært kendskab til fagets 
forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt 
kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk vi-
den. Arbejdet med tema: femfaktormodellen, HEXACO, identitet, personlighed, 
personlighedstyper, stress og coping. Holdet har forholdt sig kritisk overfor ud-
viklingspsykologiens metodologi. Sigtet har været jf. § 1.2 i lærerplanen at under-
visningen udvikler kursisternes selvstændighed og kompetence i at formulere og 
undersøge konkrete psykologiske problemstillinger kritisk ved hjælp af fagets vi-
den og metoder, og sikrer hermed den faglige dybde. Holdet har arbejdet med 
opgaver med spørgsmål på forskellige taksonomiske niveauer, som de er beskre-
vet i fagets lærerplan

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Tavleundervisning, klassediskussion og gruppearbejder. Lærerstyret undervis-
ningsoplæg, skriftligt par arbejde og kursist eksamenstræning i klassen 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Titel 5 Metodologi 
Indhold Kernestof: 

Research Methods in Social Relations, 7th ed. Hoyle, Harris & Judd, pp. 83-94 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 2 uger svarende til 10 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Psykologiske teorier: 
Metodologisk fremgang i Psykologi 
 
Sigtet har været jf. § 1.2 i lærerplanen at undervisningen udvikler elevernes selv-
stændighed og kompetence i at formulere og undersøge konkrete psykologiske 
undersøgelser kritisk ved hjælp af fagets viden og metoder og sikrer hermed den 
faglige dybde. Holdet har arbejdet med opgaver med spørgsmål på forskellige 
taksonomiske niveauer, som de er beskrevet i fagets læreplan.  
Etiske forhold ved psykologiske eksperimenter. 
Indsigt i eksamen og de faglige mål ifølge læreplanen. 
Sammenhæng mellem tidligere indlærte enkeltdele ved bredere gennemlæsning.

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Tavleundervisning, klassediskussion og gruppearbejder. Lærerstyret undervis-
ningsoplæg, skriftligt par arbejde og kursist eksamenstræning i klassen 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Titel 6 Repetition & Eksamensforberedelse
Indhold Kernestof: 

Pensum for alle tidligere forløb 
 
Supplerende stof: 
Pensum for alle tidligere forløb 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 2 uger svarende til 10 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Psykologiske teorier: 
Pensum for alle tidligere forløb 
 
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.  
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 eksem-
pler på ”ukendt” materiale indenfor de enkelte temaer/emner. 
Har diskuteret de faglige ændringer jf. den nye bekendtgørelse (2017) for psyko-
logi C. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

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

 
 


