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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 
1 

Udviklingspsykologi: Sårbarhed og resiliens 

Titel 
2 

Personlighed, kognition: angst og depression 

Titel 
3 

Socialpsykologi – Mennesket. Enspænder eller flokdyr 

Titel 
4 

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

 
Titel 1 
 

Udviklingspsykologi: Sårbarhed og resiliens 

Indhold Kernestof: 
Psykologiens Veje www.systime.dk iBog kapitel 6 (minus Margaret Mahler) 88 ns 

 Erik Erikson 
 Daniel Stern 
 John Bowlby 
 Mary Ainsworth 

 
Psykologiens Veje www.systime.dk iBog kapitel 8  

 Omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser, 63,2 ns 
 
Hvad karakteriserer børn og unge, der udsættes for omsorgssvigt? 
http://vidensportal.dk/temaer/Omsorgssvigt/malgruppen 5 ns 
 

 Intro til metoder (gruppearbejde) 
Psykologiens Veje kapitel 33 29,5 ns 
Psykologiske Undersøgelser kapitel 1 om Etiske overvejelser 10,3 ns 
 
Supplerende stof: 
Dokumentar: Er du mors lille dreng -10 år senere 
Forskellige youtubeklip om omsorgssvigt 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 18 lektioner af 55 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

 I temaet har vi arbejdet med børns udvikling på både individ og 
relationelt niveau.  

 Vi har arbejdet med psykosocial teori samt nyere spædbarnsforskning. 
Her har vi bl.a. haft fokus på teoriernes empiriske grundlag og metoder 
inden for spædbarnsforskning.  

 Der har endvidere været fokus på omsorgssvigtede børn samt hvilke 
faktorer, der fremmer resiliens 

 Alle mål har været berørt i temaet, men særligt nedenstående mål er der 
arbejdet med:  

  udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete 
problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne 
viden på et fagligt grundlag  

 inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske 
problemstillinger  
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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  

 formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og 
præcis måde. 

 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/gruppearbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Personlighedspsykologi – Stress, angst og depression 

Indhold Kernestof: 
 Psykologiens Veje kapitel 18 indtil ”Vestens hurtige puls” 6,9 ns 

 
 

 Hvad er depression? Tenna Malmos, Alt om Psykologi 
https://altompsykologi.dk/2017/07/depression 8 ns 

 Dårlige oplevelser huskes bedre end gode, Lasse Foghsgaard, videnskab.dk 
 Unges risikoadfærd www.systime.psykologiensveje.dk 

https://psykveje.systime.dk/?id=p4845 6,8 ns 
 Frygtsomme Børn, Anders Borberg ”Klinisk Børnepsykologi. Udvikling på afveje. 

15 ns 
 Derfor kan stress føre til depression, videnskab.dk 6 ns 
 Forskere finder forbindelse mellem stress, angst og depression, Morten Busch, 

www.videnskab.dk, 3 ns 
 

 
Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 28 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
I dette tema har vi arbejdet med stress, angst og depression ud fra 
personlighedspsykologien. Vi har undersøgt generelle personlighedsteorier og 
diskuteret, om der er et særligt træk, der koder for stress/angst/depression 
 
Alle mål har været berørt i temaet, men særligt nedenstående mål er der arbejdet 
med: – demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold 
til det normalfungerende menneske – redegøre for centrale psykologiske teorier 
og undersøgelser – udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete 
problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på 
et fagligt grundlag – inddrage forskellige perspektiver til forklaring af 
psykologiske problemstillinger – demonstrere et elementært kendskab til fagets 
forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt 
kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk 
viden  
Stress, coping, forklaringsstil og mestring er ligeledes behandlet i temaet og 
relateret til personlighedsteori. Derudover er Seligmans hundeforsøg og teori 
om tillært optimisme og tillært hjælpeløshed inddraget som et andet perspektiv 
på oplevelsen af stress og uhensigtsmæssig mestring.  
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde /skriftligt arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
Titel 3 
 

Socialpsykologi. Mennesket – enspænder eller flokdyr 

Indhold Kernestof: 
Psykologiens Veje kapitel 21 om socialpsykologi (minus Attribution og Social 
sammenligning. I alt 60,2 ns) 
 

 Holdninger 
 Grupper 
 Autoritet og lydighed 
 Gruppepåvirkning, konformitet og social kontrol 
 Rollepåvirkning og gruppepres 
 Mobning 

 
Milgrams lydighedsforsøg –  
uddrag Ash's konformitetsforsøg  
Stanford Prison klip 
 
Helle Rabøl Hansen og Robin May Schott: Nye øjne på mobning www.exbus.dk 
Caroline Schaffalittzky: Når stereotyper gør os blinde, www.information.dk 10 ns 
 
Lars Svendsen: Det onde som frihed, Kuschel & Zand: Ondskabens Psykologi 
Ole Schultz Larsen: Moralsk frakobling, 5 ns 
Vi kan alle blive bødler, IDE·ID p5530, 

www.systime.dk/psykologiensveje/supplerendetekster.dk 
www.systime.dk/psykologiensveje/supplerendetekster.dk 
Marie Barse: Kan en psykopat selv gøre for det?, www.videnskab.dk 
5 ns 
”Konfrontation” og ”Eksperiment mobning” (www.mit.cfu.dk) 
”Genetic Me” (www.mitcfu.dk) 
 
 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 20 lektioner af 55 minutter 
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Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
I temaet har vi arbejdet med centrale problemstillinger og begreber inden for 
socialpsykologien, og både individualpsykologiske og gruppepsykologiske 
perspektiver har været inddraget i forsøget på at forstå mobning og ondskab og til 
at behandle spørgsmålet: Kan vi alle blive bødler? Vi har haft fokus på 
teoripluralisme og multikausalitet i vores behandling af temaets problemfelter. Der 
har ligeledes været lagt vægt på at diskutere og kritisk forholde sig til den 
eksperimentelle socialpsykologis metoder og resultater med baggrund i kulturel og 
historisk kontekst samt etiske overvejelser og retningslinjer for psykologiske 
forsøg. Alle mål har været berørt i temaet, men særligt nedenstående mål er der 
arbejdet med: – redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser – 
udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og 
aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag – 
inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/gruppearbejde 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titel 4 
 

Kognitionspsykologi og mindset 

Indhold Kernestof:  
Kognitionspsykologi 

 Psykologiens Veje kapitel 11 (minus Opmærksomhed, Perception) 19,9 
ns 

 -DO- kapitel 9 Fra Behavioristisk til social-kognitiv læringsteori, 38 ns 
 Kapitel 15 om Intelligens, PV (til og  med èn intelligens) 12,2 ns 
 Kan ros for at være intelligent være skadeligt?, Videnskab.dk 3 ns 

Mindset – Frit efter Carol Dwecks You are what you think 4 ns 
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Supplerende stof 
Gruppearbejde om Rosenthal og Rosenhan (youtube-klip) 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 15 lektioner af 55 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

 
I temaet har vi arbejdet med hukommelse og det neurologiske niveau. Vi har 
diskuteret økologiske validitet i forbindelse med Ebbinghaus og Bartletts 
hukommelsesforskning. Der har været fokus på behavioristisk og kognitiv 
læringsteori. 
Alle mål har været berørt i temaet, men særligt nedenstående mål er der 
arbejdet med: – demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært 
i forhold til det normalfungerende menneske – redegøre for centrale 
psykologiske teorier og undersøgelser – udvælge og anvende relevant 
psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne 
forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag – inddrage forskellige 
perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger – demonstrere et 
elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i 
psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og 
videnskabelig baseret psykologisk viden  
Derudover er teorien koblet på Dwecks Mindset-teori, hvor vi har diskuteret 
de to mindset ud fra især kognitive skemaer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejdsform 
 
 
 
 
 
 

 
 


