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Psykologi-samfundsfag-filosofi-historie 

Humanistisk kombinationslinje med akademiske arbejdsmetoder  

Ønsker du et fleksibelt 10. klasse år, hvor du møder på skolen efter fleksibelt 

skema, så skal du vælge Sociologi og Psykologi.  

Sociologi og Psykologi er en ny boglig linje på Xclass, der kombinerer samfundsfag, historie, 

filosofi og psykologi på en måde, så du kommer hele vejen rundt om fagområderne og dermed får 

en større indsigt i og forståelse af dem. Du vil dermed få et større indblik i verden og samtidig få 

støre kendskab til dig selv. Således bliver det nemmere at navigere i samfundet og forstå andre 

mennesker. 

Du vil i løbet af året tilegne dig de akademiske og digitale værktøjer, du skal bruge på din 

ungdomsuddannelse og i dit videre uddannelsesforløb. Dette sker gennem dynamiske 

undervisning, der veksler mellem korte intensive forløb og lange refleksive fordybelser.  

Har du brug for et år til, at tænke dig om og finde ud af hvad du vil. Et år med tilstrækkelig 

fleksibilitet til også at lave noget andet end at gå i skole. Et år, hvor du lærer at fordybe dig, 

administrere din tid og arbejde selvstændigt - så vælg Sociologi og Psykologi. 

 Kriminologi 

 Ondskab og kærlighed 

 Etik og dannelse 

 Køn og #metoo 

 Psykoanalyse 

 Drømmetydning 

 Fællesskaber 

 Frihed 

 Mod og selvværd 

 

Skoleåret 21/22 

33 Intro 42 Efterårsferie 51 Termin 8 Camp dapsyk 17 Camp eksam 

34 Intro 43 Brobygning 52 Jul 9  18 Skriftlige  

35 Camp dahist 44 Praktik 1  10  19  

36  45 Osoforbered 2  11  20 Linjefagsprøver 

37  46 Oso opgave 3  12 Skolerejse 21  

38  47 Oso Fremlæg 4  13 Påske 22 Mundtlige 

39  48 Camp Dasamf 5  14  23 Mundtlige 

40  49  6 Emneuge 15  24 Mundtlige 

41  50  7 Vinterferie 16  25 Dimission 

 

De røde uger er med fremmøde (4 uger) 

De blå uger er obligatoriske Xclass aktiviteter (16 uger) 

De hvide uger, er uger med almindelig undervisning efter følgende skema: (20) 
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Mandag  
Vituelt 

Tirsdag  
På skolen 

Onsdag   
Virtuelt 

Torsdag  
På skolen 

Fredag  
Virtuelt 

Linje Mat Kontakt Eng Linje 

Linje Mat Kontakt Eng Linje 

Linje Mat Dansk Eng Linje 

Linje Eng Dansk Mat Linje 

Linje Eng Dansk Mat Linje 

 Eng Dansk Mat  

Undervisningen 

Undervisning virtuelt 

Undervisningen virtuelt foregår på nettet og fordrer derfor, at du har adgang til en computer og 

en internetforbindelse. Det er også en forudsætning, at du kan arbejde med en opgave og 

overholde en aftale. 

Skemastrukturen i den virtuelle undervisning vil i praksis være langt mere fleksibel, end det er 

angivet på skemaet. Der vil være mulighed for at arbejde både individuelt og i grupper; på skolen, 

hos hinanden og derhjemme.  Der vil desuden være mulighed for en højere grad af individuel 

vejledning, end det er tilfældet i en almindelig klassesituation. 

Camps - intensiv undervisning 

Det vil i alle camp ugerne være muligt at overnatte hjemme, såfremt du kan få mødetider og 

transport til at passe. Såfremt man af personlige eller lægefaglige grunde ikke formår at deltage i 

et campforløb, er det muligt at deltage digitalt. Du skal dog i den forbindelse være indforstået 

med at hele den sociale og understøttende del af undervisningen vil gå tabt. 

Indholdet på Camps vil tage udgangspunkt i de ministerielt bestemte fordybelsesområder i 

dansk. Fordybelsesområderne er tilrettelagt, således at de passer med linjeundervisningen. 

Vi vil således kunne trække fordybelsesspor med os over i linjetimerne, når vi kommer 

hjem. 

Camps 

Uge 35, mandag til fredag, Camp Dansk-historie 

Denne camp foregår i det indre København, hvor overnatningen består af en madras på gulvet og 

forplejningen primært består af take-away. Der vil desuden være adgang til toilet og bad. 

Overskriften på Københavnerturen er den sidste halvdel af 1800-tallet: Det moderne- og 

det folkelige gennembrud. Vi skal se et klunkehjem, på Politimuseet, Arbejdermuseet, 

Medicinsk historisk museum, Statens museum for kunst etc. Vi vil endvidere gøre brug af 

byrummet socialhistorisk og til at spore og opklare nogle af datidens kriminalhistorier, så 

vi kan lære at skrive nogle gode artikler - og så skal vi i teateret. 
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Uge 48, lørdag til onsdag, Camp dansk - samfundsfag 

Denne camp forgår på skolen, hvor overnatningen er en madras på gulvet, forplejningen bliver en 

kombination mellem take-away og mad vi laver på skolen. 

På denne camp vil vi arbejde med fordybelsesområderne: ”Etiske problemstillinger” samt 

”Ondskab og kærlighed”. Vi vil arbejde med nogle af mediernes mest omtalte etiske 

problematikker og se på hvilken betydning de har for udviklingen af vores samfund.     

Uge 8, lørdag til onsdag, Camp Dansk-Psykologi 

Denne camp forgår på skolen. 

På denne camp vil vi blive klogere på psykologiens fader Sigmund Freud: Hans 

personlighedsmodel og hans drømmetydning. Hans teorier kan bruges som et gennemgående 

element inden for flere kunstneriske og litterære retninger, hvorfor vi i dansk vil gå i dybden med 

surrealismen, Disney og eventyr. Jeg skal i den forbindelse lære jer at lave en freudiansk 

symbolanalyse af et eventyr og tage jer på drømmerejse 

Uge 17, lørdag til onsdag, Camp eksamen 

Denne camp foregår på skolen.  

På denne camp vil vi forberede det sidste til eksamen, vi vil lære eksamensteknikker, blive 

bevidste om vores kropssprog og tilegne os en række psykologiske tricks til at holde hovedet koldt 

og få overblik over stoffet. 

 


