
Pensum oversigt og skema plan for psyk. C.  -   Holde: Gpschd 1 -  GREVE   
 
Torsdag  kl. 12:30 – 15:15  -  Lokale 108   –  2017-18   -   Flemming Gylling 
 
Benyttet grundbog:   ”Psykologiens Veje”  (2010) hvortil henvises. 
 
Regler i undervisningen:  ro i timerne, ingen mobiltelefoner, PC bruges til noter i timerne, noter 
noteres løbende, bilag udleveres til emnerne, samarbejd og hjælp hinanden. 
 
Vi har indtil videre arbejdet med flg. emner: 
 
Notatteknik og undervisningsmetode. 
Hver undervisningsgang er tilrettelagt efter flg. mønster:  
Timen indledes med en sang. Kort repetition af forrige emne.  
Disposition for dagens emne noteres på tavlen og bilag udleveres. 
It anvendes, hvor det er formålstjenligt og gruppearbejde igangsættes ved udvalgte emner. 
Udlevering og gennemgang af forventningsskema. 
 
Flg. emner er gennemgået de første gange 17. aug., 24. aug., og 31. aug.: 
Soma og psyke. 
”Hvorfor ryger Nille?” – bilag, hæfte. 
”ægget” med bilag til ophængning udleveres. 
Forskel på pop-psykologi og videnskabelig psykologi. 
”Grundlæggende psykologi og socialpsykologi”  14 sider med spørgsmål af Peder Nielsen 
udleveret. 

 
2017 
 
Torsdag    7. sept.:    Psykoanalysen   (Kap. 4 s. 47 – 68) 
 
Torsdag  14. sept.:    Faserne -  Jeg´ets forsvarsmekanismer  (Kap. 4  s. 55 ff. + bilag) 
 
Torsdag  21. sept.:     Narcissisme (s. 51, s. 77, s. 296 ff. Kap. 17). 
 
Torsdag  28. sept.:     Hjemmeopgave: ”Lav din egen case” 1 side, ingen undervisning. 
 
Torsdag     5. okt.:      Behaviorismen (Kap 9 s. 127 – 142). 
 
Torsdag   12. okt.:      Adfærdsterapi (Kap. 9 s. 137 -142) – Film: ”For din egen skyld”. 
 

 
Uge 42                                                                                   Efterårsferie 16. – 23. oktober. 
 
 



Torsdag    26. okt.:       Kognitiv psykologi (Kap. 11 s. 155 -182). 
 
Torsdag     2. nov.:                -    do.   -                  Evaluering. 
 
Torsdag     9. nov.:       Getsaltpsykologien (Kap 11 s. 159 – 164). 
 
Torsdag   16. nov.:       Perception (Kap 11 s. 165 -177)  –     Bilag og flere opgaver.  
 
Torsdag   23. nov.:       Hukommelse (Kap. 11 s. 168) og  Tænkningens udvikling 
                                        (Kap. 12 s. 183 – 197).   Piaget g Vygotsky. 
 
Torsdag   30. nov.:       Eksistentiel og humanistisk psykologi (Kap. 16. s. 255 – 279). 
 
Torsdag    7. dec.:         Hvordan analyserer man en case? (Eksempler og bilag). 
 
Torsdag  14. dec.:         Opgaver og opsamling. 
 
               

Uge  51 – Eksamens- og opgaveperiode                   JULEFERIE til onsdag 3. jan. 2018. 
 
 

2018 
 
Torsdag    4.   jan.:     Neuropsykologi (Kap. 14 s. 217 -236) – Hjernen og nervesystemet. 
                                      Bilag og opgaver. 
  
Torsdag   11.  jan.:      Hjernen (Kap. 14 s.220 – 230 og den emotionelle hjerne s. 230 -38) 
                                       Bilag ”Lyn-guide til hjernen” med opgaver. Højre og venstre hjernehalvdel. 
 
Torsdag   18.  jan.:      Rusen i hjernen.     
                                       Bilag ”Fakta om stoffer”, oversigt over typiske rusmidler, case. 
 
Torsdag   25.  jan.:      Intelligens (Kap. 15 s. 239 -53) 
                                       IQ – Gardner og de mange intelligenser – Opgver. 
 
Torsdag    1.  febr.:      Ungdom og senmodernitet (Kap. 17 s. 281 – 301). 
                                        Identitet – Roller – Facebook.  -  Se også 26. sept. Om narcissisme. 
 
Torsdag    8.  febr.:      Kommunikation og konflikter (Kap. 18 s. 303 – 18) – Opgaver. 
                                       Verbal- og non-verbal kommunikation – Gestus – Symbolsprog – Kodesprog. 
 
Torsdag   15.  febr.:      Transaktionsanalysen (TA) – Egne bilag – Jeg-tistande – Opgaver. 
                                         Vi laver din egoprofil og analyserer den. 
 
 



Uge 8                                                                                    VINTERFERIE  19. – 25. februar. 
 
 
Torsdag  1.  marts:      Socialpsykologi (Kap. 21 s. 347 – 79) 
                                       Sherif (grupper) – Milgram (”lydighed”) 
 
Torsdag  8.  marts:      Grupper og påvirkninger (Asches forsøg) – Bilag og opgaver. 
 
Torsdag 15. marts:       Mobning – Roller – Holdninger – Bilag og opgaver. 
 
Torsdag 22. marts:       Stress, livsforandringer og arbejdsliv (Kap. 23 s. 399 – 409) 
                                         Stress hæfte udleveres – Stress skema – Antonovsky (OAS). 
 
 

Uge 13                                                                                            PÅSKEFERIE 29. – 2. april. 
  
 
Torsdag   5.  april.:       Kriser og kollektive katastrofer (Kap. 24 s. 415 – 24 
                                          Culbergs kriseforløb  –  PTSD. 
 
Torsdag   12.  april:       Opsamling og analyse af cases. 

 
Torsdag   19.  april:       Psykiske lidelser (Kap. 25 s. 427 – 53) 
                                          Skizofreni – Depression  - Angst – Fobier. 
 
Torsdag    26.  maj:        Personlighedsforstyrrelser 
 
Torsdag      3.  maj:        Case og eksamensorientering. 
 
 
Hvor der er anført ”bilag” vil der blive udleveret tekster fra bøger og evt. artikler, der knytter sig til 
emnet. 
Hvor der er anført ”opgaver” vil disse blive stillet i forbindelse med det aktuelle stof og cases i 
form af kronikker, artikler etc. udleveres med henblik på en analyse af de psykologiske 
problemstillinger i opgaven.  
 
Til eksamen trækkes en case med bilag, som skal analyseres ud fra en psykologisk problemstilling. 
Derfor er det vigtigt at være bekendt med case formen og være trænet i at kunne gennemskue 
den psykologiske problemstilling med tilhørende teori.  
 
  

                                                                                                                                                        Med venlig hilsen 
                                                                                                                                
                                                                                                                        Flemming Gylling 



 


