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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Juni 2018 

Institution HF & VUC Nordsjælland 

Uddannelse Hf-e 

Fag og niveau Psykologi B 

Lærer(e) Charlotte Preisel 

Hold 3gpsbmh2 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktionskursus: Forskellige psykologiske retninger 

Titel 2 Køn og identitet, herunder et minifeltarbejde 

Titel 3 Tilknytning, udvikling og omsorgssvigt 

Titel 4 Kognition og læring 

Titel 5 Socialpsykologi og kommunikation 

Titel 6 Arbejds- og organisationspsykologi (supplerende stof)  

Titel 7 Ungdom og identitet i den senmoderne verden 

Titel 8 Børne- og familiepsykologi (supplerende stof)  

Titel 9 Feltarbejde og metode 

Titel 
10 

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

Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Introduktionskursus: Forskellige psykologiske retninger 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Materialer: 
Psykologiens veje, ibog (PV) 
Kopier/filer  
Film/links 
 
Kernestof: 
Hvad er videnskabelig metode? Film og tekst: http://videnskab.dk/miljo-
naturvidenskab/hvad-er-videnskabelig-metode 
Hvorfor ryger Nille? http://www.liv.dk/undervisning/elever/psykologi/tekster/ 
Den mangfoldige psykologi, afsnit: Arv og miljø – ens og forskellige: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4789 
Evolutionspsykologi: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4795 
Socialpsykologi: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4792  
Introduktion, afsnit: Hverdagstænkning og videnskabelig tænkning: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4548 
Den mangfoldige psykologi, afsnit: Naturvidenskab, humanvidenskab og sam-
fundsvidenskab: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4788 
 
Supplerende stof: 
Introduktion, herunder kernestof og supplerende stof: 
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4521 
Psykologiske fagområder:  
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4787 
Case: Lena: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4791 
Artikel: Skilsmisse eller skænderier: Hvad er værst? (Forskningsnyt, nr. 4, 
2004): https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4781 
Quiz: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4765 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 11 x 90 minutter 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
 Introduktion til fagets arbejdsmetoder (hvordan arbejder en psykolog?) 

og begrebsapparat samt forventningsafstemning til kurset 

 Få en forståelse for, at der er forskellige psykologiske retninger. Dvs. at 
der er flere forskellige tilgange til menneskets psykologi og dermed også 
forskellige menneskesyn. 

 Arbejde med case-analyser 
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 Skelne mellem hverdagspsykologi og den videnskabelige psykologi 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlige oplæg, CL-øvelse, summe to og to, 
hurtigskrivning. 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 
 

Køn og identitet 

Indhold Materialer:     
Psykologiens veje (PV), i-bog 
Kopier og links 
 
Kernestof: 
 Kap. 2: Køn og kønsforskelle: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4798 
Kønsforskelle i barndom og ungdom: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4829  
Kønnet som biologi: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4828 
filmen: The Gender Equality Paradox (2010) (38min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=E577jhf25t4 (engelsk og norsk) 
Kap. 2: Kønnet som kultur:https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4827 
To køn og mange køn: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4826 
Hvad er identitet? https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5422 
 
Krop, køn og identitet  
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5421 
Hjernen, fra: Gideon Slotnik: De stakkels drenge, s. 65-72 
 
Sekundærlitteratur:  
Case: Hn er bare en baby (kopi/fil), Information, 31.10.2015 
Køn ukendt af Trine Kisling (artikel på 5 sider): 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5710 

Artikel:Fra Bruce til Brenda: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4813 
http://www.thranesen.dk/john-money/  diskussion af metode og etik. 
Quiz til kapitel 2: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4803 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=c10460 
Drengehjerner og skoleliv, information 14. marts 2008 
 
Mini-feltarbejde: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5642 
psykologirapporten: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=c12775 
  

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 17 x 90 minutter  

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
 Få en indsigt i /forståelse for forskellige teoretiske forklaringer på, hvad 

der former børns adfærd, så det afspejler deres køn  arv-miljø-
debatten 

 Hvad er med til at forme et individs identitet som dreng eller pige? 

 Arbejde med cases og artikler  anvende fagbegreber 
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 Bruge et fagligt begrebsapparat 

 Udføre et mini-felt-arbejde, så teorierne kan efterprøves samt metoder 
fra forløb 1 afprøves. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Korte læreroplæg og gruppearbejde. 
Vi udfører et mini-feltarbejde, hvor vi skal undersøge kønsstereotypers frem-
træden i det offentlige rum (folk på VUC eller på nettet). 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 3 
 

Tilknytning, udvikling og omsorgssvigt 

Indhold Materialer:    
Psykologiens veje (PV), i-bog 
Kopier og links 
 
Kernestof:  
Kap. 8: Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt, flg. afsnit: Separationsfor-
styrrelser. https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5098 
Herunder Harlows abeforsøg 
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5132&L=0  
Kap. 8 Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt, flg. afsnit:  
Spædbarnsdepression og hospitalisme. De rumænske børnehjem: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5131Kap. 8 Tilknytningsforstyrrelser 
og omsorgssvigt, flg. afsnit: Omsorgssvigt. Børns reaktioner på omsorgssvigt. 
Risiko og resiliens: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5129 
Kap. 6: Udviklingspsykologi: Erik H. Erikson. Margareth Mahler. Den modern 
spædbarnsforksning. Daniel Stern. John Bowlby: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4966 
 
 
Sekundærstof:  
Dokumentarfilm. Harry Harlows forsøg med aber: 
https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I (engelsk tekst) 

Artikel: ”Kan adoption hjælpe de glemte børn?” (information, 2008) 
Rutters undersøgelse af rumænske, engelske og canadiske børn 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5130 
Dokumentaren: Mit liv i Helvede (2012, 58 min.) 
Dokumentar: Er du mors lille dreng? (DVD) 

Dokumentar: Jørn, 10 år efter.  

Videoklip med fremmedsituationstesten: 
https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU&t=1s (engelsk tekst) 

Case: ”Lene og Tanja.” https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5028  

Vejledning til udarbejdelse af synopsis: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4536 

 
 Anvendt uddannelsestid: 13 x 90 minutter
Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Faglige mål: 

 Opnå viden og indsigt i børns udvikling, herunder tilknytningsforstyr-
relser og omsorgssvigt  

 Arbejde med cases og artikler  anvende fagbegreber 
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 Bruge et fagligt begrebsapparat 

 Udarbejde en synopsis 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Korte læreroplæg, gruppearbejde og pararbejde. 
Mundtlige fremlæggelser. 
Udarbejdelse af en synopsis i par. 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 4 
 

Kognition og læring 

Indhold Materialer:  

Larsen, Ole Schultz, Psykologiens veje, (i-bog, Systime): 
Kap. 11: Kognitiv psykologi, 
Kap. 12: Tænkningens udvikling 
Kap 13: Viden, læring og undervisning   

 
Kernestof:  
Kapitel 11: Kognitiv psykologi: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5192 
De første kognitive psykologer: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5240  
Studiet af menneskets informationsprocesser:  

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5239 
Opmærksomhed: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5238  Digitale for-
holds betydning for læring, motivation og hukommelse (bekendtgørelsen) 
Perception: Top-down og bottom-up-processer. Objektperception. Social percep-
tion. https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5237  
Stereotyper: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=c11564 
Kap. 8: Hukommelse: Hele kapitlet: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5236 
Kapitel 12: Tænkningens udvikling, hele kapitlet: Pagets faser samt kritk af Piaget: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5242  
Kap. 13: Viden, læring og undervisning: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5276  
Tavs og sproglig viden: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5295  
Læringsformer: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5294 
Vidensformer: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5293 
Undervisningsformer: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5292 
Samspilsprocesser: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5291 
Kap. 15, afsnit: Følelsernes intelligens (1,8 side): 

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5348 
 
Supplerende stof:  
Gestaltlove og optiske illusioner: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5227 
Stroop-effekten: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5225 
Test din opmærksomhed: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5214 
Film: Øjenvidne.Psykologisk set:  
http://www.dr.dk/bonanza/serie/553/psykologisk-set/53593/%C3%B8jenvidne-

psykologisk-set (42 min., 1980) 
Politiken. Drengekor: https://www.youtube.com/watch?v=h8f_uvwKVtg 
Phineas Gage: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5325  
Afslutning på kapitel 11: Quiz og opgaver: 

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5204&L=0 
 https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5203&L=0 
Piagets stages of development: 
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https://www.youtube.com/watch?v=TRF27F2bn-A (engelsk tekst) 
Medfødte raceforskelle i intelligens (Forskningsnyt fra psykologien, 1996, 5 (6) 
Cases: Fremtidens skole (fil)(FremtidensSkoler.dk, 09.12.2011) og Haribo-
pædagogik i Vollsmose (artikel, JP, 16.09.1999) (fil) 
Afslutning på kapitel 13: Quiz og opgaver: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5279 
  
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 19 x 90 minutter 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 

Kursisten skal få en forståelse for at, kognition er en psykologisk disciplin, der 
fokuserer på menneskets intellektuelle processer: sansning, perception, tænkning 
og sprog. 

Vi skal arbejde med forskellige teorier omkring kognition og læring og undersø-
ge, om læring er noget, der foregår i den enkelte, eller om det opstår i et samspil 
med andre, herunder om læring er kulturafhængig. 

Vil vil også berøre de digitale forholds betydning for læring, motivation og hu-
kommelse. 

Følelser og intelligens er også et område vi vil arbejde med via Goleman samt 
vidnepsykologi. 

Endelig skal kursisten selvstændigt kunne identificere psykologiske og/eller me-
todiske problemstillinger i forskellige artikler og analysere disse i forhold til det 
gennemgåede materiale, herunder se nye sammenhænge samt benytte det psyko-
logiske begrebsapparat korrekt. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, gruppearbejde og pararbejde. 
Mundtlige fremlæggelser. 
Udarbejdelse af en synopsis i par. 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 5 
 

Socialpsykologi og kommunikation 

Indhold Materialer: 
Psykologiens veje, i-bog (PV) 
Links, videoklip 
 
Kernestof: 
PV. Kap. 19: Socialpsykologi: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5500 
Massehypnose: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5537 
Hvad er en gruppe? https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5536 
Gruppepåvirkning mm.: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5535 
Mobning: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=c12423 
Digital mobning: DCUM har gennemført en undersøgelse blandt elever i 7., 8. og 
9. klasse om deres oplevelser med digital mobning: 

http://dcum.dk/grundskole/undersoegelser/digitalmobning 
 Fra <https://www.dst.dk/da/informationsservice/oss/mob>  
Skolens indsats er vigtig 
 Fra <http://dcum.dk/grundskole/undersoegelser/digitalmobning>  
Hvordan adskiller digital mobning sig fra anden mobning? Fra 
<http://dcum.dk/grundskole/undersoegelser/digitalmobning>  
   

 8 tegn på mobning: http://dcum.dk/media/2175/8tegnpa-mobning.pdf 
 
Intergruppekonflikter: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5665 
Autoritet og lydighed: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5532 
Holdninger: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5531 
Kognitiv dissonans: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=c12387 
Kommunikation og konflikter:  

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5429 
De fem kendetegn ved kommunikation: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=c13246 
Nonverbal kommunikation: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5450 
Kommunikationens fire niveauer: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5449 
Transaktionsanalyse: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5448 
Transaktionsanalyse, kopi fra Den nye psykologihåndbog, s. 290-298, herunder at 
lytte aktivt, gensvarsmodeller og det forbudte skænderi. 
Facework: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5689 
Erving Goffman:  https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=640 
 
Supplerende stof: 
Gruppedynamik til fodbold:  https://www.youtube.com/watch?v=P-rt6Y-3948 
Solomon Asch´s (1940) konformitetsforsøg om gruppepres: 
https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA  
Artiklen: I don’t like Monday’s (5 sider): 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5525 
Mobning: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5512 (10 min.) 
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”A class divided” (50 min.)(engelsk tekst) 
Stanley Milgrams lydighedseksperiment,  http://youtu.be/txBb2XFwRbk ,  (40 min.) 
Reklamevideoer mht. kommunikation 
Konfrontation, TV2, dokumentar, 22.5.2006 (42 min) 
Fil med Goffman på one-note, ½ side:  
https://identitetidetsenmoderne.wikispaces.com 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 17 x 90 minutter 

Særlige fo-
kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Faglige mål:  

 Overordnet: Få en forståelse for de socialpsykologiske mekanismer, det 
være sig i grupper, mobning, på nettet (FB). 

 Arbejde med hhv. Asch’s og Milgrams eksperimenter. 

 Analysere verbal og non-verbal kommunikation ud fra psykologiske teori-
er, også på de sociale medier. 

 Holdet udarbejder en synopsis. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, matrix-grupper. 
Holdet har desuden skrevet en synopsis, individuelt eller i grupper. 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 6 
 

Arbejds- og organisationspsykologi (supplerende stof) 

Indhold Materialer: 
Psykologiens Veje, i-bog (PV)  
Kopier/filer/links 
 
Kernestof:  
Stress, livsforandringer og arbejdsliv: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5559  
Akut og kronisk stress: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5574  
Stress: Et samspil mellem ydre og indre faktorer:  

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5573  
Indre faktorer: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=c12529 
Oplevelse af sammenhæng (OAS): 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=c12527 
Fra industriarbejde til service- og vidensarbejde:  

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5572  
Ledelsesteorier: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5533  
Håndtering af stress, Bo Netterstrøm, Klar besked om stress, s 95-100 
Stress, stresstilstanden udvikler sig i 3 faser (Den nye psykologihåndbog, s. 
254-256) 
 
Supplerende stof:  
Film med 4 stressramte: Stress, den moderne syge. DR 2, 23.09.2014 (29.12): 
https://www.youtube.com/watch?v=dE6-ePd5EiU 
Casearbejde: Coolshops nye firma-politik: Medarbejderne skal træne halvanden 
time om ugen: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5722 
Kurt Lewins ledelsesteori, film (24 min): 
https://www.youtube.com/watch?v=7knYHysbDlo 
Arbejdsmiljø og helbred (uddrag af Psykisk arbejdsmiljø,s. 3-7), 
https://arbejdsmiljodata.nfa.dk/downloads/Fakta-om-Arbejdsmiljoe-og-Helbred-
2016.pdf 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 10 x 90 minutter 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål:  
Kursisterne skal gennem forløbet få en forståelse for: 

 Sammenhængen mellem arbejde og stress 

 Forskelle på akut og kronisk stress 

 Stress er en kompliceret størrelse, herunder indre og ydre faktorer 

 Den historiske udvikling af arbejdsformer 

 Ledelsesteorier 

 Copingstrategier 
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, matrix-grupper samt CL-øvelser 
Holdet har desuden skrevet en synopsis, individuelt eller i grupper. 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 7 
 

Ungdom og identitet i den senmoderne verden 

Indhold Materialer:  
Psykologiens Veje, i-bog (PV)  
Kopier/filer/links 
 
Kernestof:  
Ungdom og senmodernitet: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5392 
En flodbølge af muligheder (1,9 s.): 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5425 
Tvangen til at vælge: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5424 
Bourdieau, Kapital og habitus: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5423 
Hvad er identitet?:https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5422 
Krop, køn og identitet: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5421 
Gergen og Giddens, Sociale arenaer, roller og identitet (3,6 s.): 

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5419 
Frigørelse fra forældrene: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5420 
Den narcissistiske ungdom: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5416 
Selvrealisering og ansvarspres: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5413 
 

 
Supplerende stof:  
Cases: 
https://ekstrabladet.dk/nationen/16-aarig-passer-skole-og-eget-firma-unge-
skal-stoppe-med-at-klage-over-stress/6037084 (01:05) 
https://ekstrabladet.dk/nationen/16-aar-og-udkoert-kom-med-ind-i-rasmus-
stressede-hjerne/6025207 
De 7 kommentarer: https://ekstrabladet.dk/nationen/16‐aar‐og‐udkoert‐kom‐med‐
ind‐i‐rasmus‐stressede‐hjerne/6025207#fnLFComments 
Debatfilm om mønsterbrydere.: 

http://www.luksamfundetop.dk/index.php?id=19884 (07:54) 

Debatfilm, hvor FedFront taler om kropsidealer: 

http://www.luksamfundetop.dk/index.php?id=19883 (02:50) 

Debatfilm, hvor Emilie Dahl fortæller om at have anoreksi – og om at blive 
rask igen.: http://www.luksamfundetop.dk/index.php?id=19885 
Fri os fra FOMO: http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/fear-of-
missing-out-paa-sociale-medier 
Rapport: Hjemløshed i Danmark 2017: National kortlægning (uddrag): Kort-
lægningens metode (3 sider): https://www.sfi.dk/publikationer/hjemloeshed-i-
danmark-2017-13453/ 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 7 x 90 minutter 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål:  
 Udvikle en forståelse og respekt for unge menneskers forskellighed på 
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baggrund af køn, personlige, sociale og kulturelle faktorer 

 Via casearbejde undersøge konkrete virkelighedsnære problemstillinger 
og diskutere mulige løsninger på et fagligt grundlag. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, matrix-grupper samt CL-øvelser 
Holdet har desuden skrevet en synopsis, individuelt eller i grupper. 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 8 
 

Børne- og familiepsykologi (supplerende stof)  

Indhold Materialer: 
Psykologiens Veje, i-bog (PV)  

Kopier/filer/links 

 
Kernestof: 

Familiens historie: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5481 

Det senmoderne familieliv: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5452 

Signalement af den senmoderne familie: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5484 

Fire familietyper: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5483 

Tre livsformer: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5482 

Barnet i den senmoderne familie: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5187 
Daginstitutionen: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5186 
Fire opdragelsesstile: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5188 
 
Supplerende stof: 
Danmarks statistik https://www.dst.dk/da/  
https://www.dst.dk/da/search?q=skilsmisse&ui=dstdk 
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/husstande-familier-
boern/familier 
Case: Familie med strategi (B.T. 20. maj 2002) 
’Familien er det sted, hvor man allerhelst vil elskes, og hvor man allernemmest 
bliver forkastet’(information, 20.01.2008) 

Traditionel og postmoderne familie: 
https://rgsa2010d.wikispaces.com/Trad+og+Postmoderne+familie  

Center for familieudvikling: https://www.familieudvikling.dk/ 

The effect of the transition to parenthood on relationship quality: An 8-year pro-
spective study: http://psycnet.apa.org/record/2009-02415-008 (engelsk tekst) 
Artikel: De voksne bestemmer: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5182 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid:11 x 90 minutter 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Faglige mål: 

 Kursisterne skal få en viden om familieliv i det moderne samfund, 
herunder baggrunden for den samt forskellige karakteristika ved den 
senmoderne familie. 

 Kursisterne skal også få kendskab til forskellige opdragelsesformer og 
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livsformer og koble dem til samtiden. 
 Vi repeterer udviklingspsykologi (forløb 3) samt stress (forløb 6) 
 Kursisterne skriver den sidste synopsis inden eksamen. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, matrix-grupper samt CL-øvelser 
Holdet har desuden skrevet en synopsis, individuelt eller i grupper. 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 9 
 

Feltarbejde og metode 

Indhold Materialer: 
Psykologiens Veje, i-bog (PV)  

Kopier/filer/links 

 
Kernestof: 
Psykologiske feltundersøgelser (5 sider): 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p5642&L=0&q=p5642 
 
Sådan arbejder vi med undersøgelser i psykologi, af Jette Hannibal (1 side) 

Lav et pilotstudie og overvej undersøgelsens validitet og reliabilitet (1 side): 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=c12777 

Intro til psykologiske metoder på psykologi C, af Jette Hannibal, 2014 (12 sider) 

 
Supplerende stof:  
Psykologirapport:https://psykologiensveje.systime.dk/?id=c12775&L=0&q=p5642 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 10 x 90 minutter 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål:  
 demonstrere et grundigt kendskab til fagets metoder og på den baggrund selv 

være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser, 
herunder kunne præsentere og forholde sig til resultaterne med brug af et me-
todisk begrebsapparat  

 fremme den metodiske indsigt og innovative kompetence gennem arbejdet med 
at undersøge konkrete virkelighedsnære problemstillinger 

 redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder,  

 argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med 
et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde  

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, feltarbejde, gruppearbejde og matrix-grupper. 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 10 
 

Repetition 

Indhold Materialer: 
Psykologiens Veje, i-bog (PV)  

Kopier/filer/links 

 
Kernestof: 
Nedslag i de foregående forløb. 
 
 
Supplerende stof:  
Nedslag i de foregående forløb. 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 10 x 90 minutter 

Særlige fokuspunkter Faglige mål: 
 At få et overblik over forløbene og se sammenhænge 
 At anvende fagbegreber 
 At øve de taksonomiske niveauer 
 At øve mundtlighed i CL-øvelser 

 
Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg, pararbejde og CL-øvelser. 

 
 


