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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Tema 1

Social påvirkning og ondskab

Tema 2

Udvikling, omsorgssvigt og mønsterbrud

Tema 3

Personlighed, identitetsdannelse og stress

Tema 4

Hukommelse, motivation og læring
Grundbøger:
Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje ibog, Systime 2019 (Herefter PV)
Quorning & Jensen: Undersøgelser i psykologi ibog, Systime 2019
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Tema 1

Social påvirkning og ondskab

Indhold

PV kap. 21:
 Massehypnose (1,9)
 Hvad er en gruppe? (4)
 Gruppepres og social kontrol (10,4)
 Holdninger (4)
PV kap. 24:
 Moralsk frakobling (3,5 s.)
 Fravær af empati (3,7 s.)
Undersøgelser i Psykologi:
 Kap 1.1: Forskningsmetoder (2,7 s.)
 Kap 1.3: Etiske overvejelser (1 s.)
 Kap. 2.7: Ville du give stød til en fremmed? (2,2)
Menneskedyret i flokken (TV2 2005)
Lydighedens dilemma (den danske udgave af Milgrams forsøg), CFU
”Din psykopat!”, afsnit 2, de første 15 min. (DR1 oktober 2018)
”Jeg var ultravoldelig nynazist…” (Politiken 15/9 14) (1 s.)

Kernestof:
 Social adfærd, gruppepsykologiske processer og social indflydelse
 Kommunikation i sociale sammenhænge og på sociale medier
 Stereotyper, fordomme og diskrimination
Omfang
Særlige fokuspunkter

10 moduler
Ca. 35 s.
Introduktion til faget samt forskellen mellem hverdagspsykologi og videnskabeligt funderet psykologi.

Væsentligste arbejdsformer

Klassegennemgang, elevoplæg, analyse af aktuelt stof i grupper eller individuelt. Quizprogrammer til begrebstræning. Små øvelser.

Side 2 af 5

Tema 2

Udvikling, omsorgssvigt og mønsterbrud

Indhold

PV kap. 6:
 John Bowlby og Mary Ainsworth (7,2)
PV kap. 8:
 Omsorgssvigt (1,9)
 Børns reaktioner på omsorgssvigt (3,7)
 Risiko og resiliens (7,8)
Undersøgelser i psykologi:
Påvirker din tilknytningsstil dine kærlighedsforhold? (2,6 s.)
The still-face experiment: https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
”Er du mors lille dreng?” TV2 + uddrag af udsendelsen ”10 år efter”
Dokumentarudsendelsen ”Min barndom i helvede” (2012)
”Lisbeth Zornig: Karen har betydet alt for mit liv” (Alt for damerne, 2014) (2 s.)
”Min mand frygter, jeg forsvinder” (BT, 21/7 2013) (1 s.)

Kernestof:
 Menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø, køn og kultur
 Tilknytning, sårbarhed og resiliens
Omfang
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer

Ca. 26 s.
Ca. 8 moduler
Den livslange udvikling, betydningen af tilknytning samt konsekvenserne af omsorgssvigt. Resiliens og mønsterbrud.
Klasseundervisning, gruppearbejde. Fremlæggelse i små grupper om Lisbeth
Zornig.

Tema 3

Personlighed, identitetsdannelse og stress

Indhold

PV kap. 18: The big five (1,5 s.)
Uddrag af ”Min indre kode” (DR 2014)
The big five personlighedstest
PV kap 19: Ungdom og senmodernitet, dog ikke afsnit om Den narcissistiske
ungdom og De tre socialkarakterer (ca. 48 s.)
Dokumentar Extrem: Sundhed med bivirkninger (TV2)
”Gymnasieelever er lige så stressede som de 20 pct. mest stressede voksne” (Information 23/1 17) (2 s.)
PV Kap. 23: Stress og coping (ca. 20 s.)
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Undersøgelser i psykologi:
Kap. 5.5: Klarer du problemerne selv? (1,9)
Dokumentar: ”Mød dit urmenneske (5) – frygt og stress”, DR1 2018 (45 min.)
Køn og kønsforskelle: PV kap. 4 (15 s.)
Christian S. Pedersen: Evolutionspsykologi ibog, Systime 2019: kap. 5.1 (3,5 s.)
”Hn er bare en baby”, Information 31/10 2015 (2 s.)
Ted-talk med Mads Ananda Lodahl: ”Ending the straight world order”:
https://www.youtube.com/watch?v=eosTHMwVhyk
Henrik Høgh-Olesen om mænd og kvinder på dating:
https://www.youtube.com/watch?v=1UPapN5VwdY
Dokumentar: ”Menneskedyret: Hanner og hunner” (TV2 2005)

Kernestof:
 Identitet og personlighed
 Individuelle forskelle i livsstil og håndtering af udfordringer, herunder
coping og stress
 Betydningen af arv, miljø, køn og kultur
Omfang
Særlige fokuspunkter

Ca. 100 s.
Ca. 16 moduler
Vilkårene for identitetsdannelse i det senmoderne samfund, herunder kroppens
betydning samt selviscenesættelse på de sociale medier.
Personlighedstræk samt betydningen af arv og miljø. Betydningen af personligheden i fht. stress (indre/ydre faktorer).
Kønsforskellene, herunder forskellige teoretiske retningers forklaringer på forskellene.

Væsentligste arbejdsformer

Klassegennemgang, gruppearbejde.

Tema 4

Hukommelse, motivation og læring

Indhold

PV kap.11:
 De første kognitive psykologer (6,8)
 Opmærksomhed (4)
 Social perception og stereotyper (2)
 Hukommelse (11,6)
PV kap. 34:
 Motivation (4 s.)
Undersøgelser i psykologi:
 Multitasker du? (1,8)
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Uddrag fra dokumentarudsendelsen ”Når mobilen tager magten” (TV2
20/8 2015)
Dokumentar: ”Hjernevask: Kan du stole på din hukommelse?” (DR2
2013)
Uddrag af dokumentar: ”Fuckr med din hjerne: Ekstrem hukommelse”
(DR3 2015)
”Så fik spøgelset et ansigt” (Politiken 5/2 03) (ca. 2 s.)
”Gymnasium uden bøger – tag med til fremtidens matematiktime” (uddrag) (Politiken 29/1 2013) (ca. 2 s.)
”Selvkontrol er afgørende for børns succes” (Information 9/3 2016) (2
s.)
Indlært hjælpeløshed: Supplerende tekster til kap.9 i Psykologiens Veje (2
s.)

Kernestof:
 Psykologiske, sociale og digitale forholds betydning for læring, motivation og hukommelse.
 Perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse for
sig selv og omverdenen.
Omfang
Særlige fokuspunkter

Ca. 12 moduler
Ca. 40 s.
Hukommelse og opmærksomhed, herunder problematikken med delt opmærksomhed i det senmoderne samfund med mobiltelefoner mm.
Forskellige faktorer, der har betydning for læring og motivation samt lagring i
langtidshukommelsen.

Væsentligste arbejdsformer

Øvelser fra ”Øvelser til psykologien”
Elevoplæg, klassediskussioner/gennemgang

Retur til forside
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