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

Juni 2018 

Institution HF & VUC Nordsjælland afd. Helsingør 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Psykologi B 

Lærer(e) Kasper Frydenlund Nielsen 

Hold 4gpsbmh1 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Intro til psykologien 

Titel 2 Kognition og læring 

Titel 3 Personlighed, selv og identitet 

Titel 4 Udviklingspsykologi 

Titel 5 Socialpsykologi 

Titel 6 Kønspsykologi 

Titel 7 Psykologiske metoder 

Titel 8 Feltundersøgelse 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Intro til psykologien 

Indhold  
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 

1. Larsen, Ole Schultz (2012): Psykologiens Veje: Kap: Den mangfoldige psyko-
logi S. 7-24. 1. udgave, 6. oplag. Specialtrykkeriet Viborg, Printed in Den-
mark. ISBN: 978-87-616-0930-4 
 
 

2. Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schults (1996): A history of modern psychology, 
S. 9-16, 6. udgave. Printed at University if south Florida. Library of Gingress 
Catalogur Number: 95-75736 (Engelsk) 
 

3. Hansem, Anne M & Toft, Lotte (2004) Hvorfor ryger Nille? 2. udg. 1. opl. Er-
hvervsskolernes Forlag 2000, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ DK, 
www.ef.dk ISBN: 87-7881-465-0 
 

4. Videnskab.dk Hvad er videnskabelig metode? 3. marts 2015 kl. 13:45 
Artikel af: Niels Ebdrup. 
Samt link til film om videnskabelig metode(r) med udg. I kærlighed. 
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/hvad-er-videnskabelig-metode 
 

5. Intro to Psychology - Crash Course Psychology #1 
https://www.youtube.com/watch?v=vo4pMVb0R6M 

 
6. Levander, Martin; Hylsberg, Hanne; Rantzau-Meyer, Michael (2005) Anvendt 

Psykologi, S. 7-8, 4. udg. 1. opl. Trykt hos Nørhaven Book, DK,  
Systime, Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C. www.systime.dk  
ISBN 87 616 1005 4 

 
 

Omfang 
 

 
Anvendt uddannelsestid bestående af 3 undervisningsgange varende i alt:  
7 Timer og 50 Min. 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Kursets 1. undervisningsforløb ”Intro til psykologien” har til formål at in-
troducere kursisterne til den moderne psykologis brede genstandsfelt og ab-
straktionsniveauer knyttet dertil.  
Kursisterne skal under forløbet få overblik over hvilke psykologiske retnin-
ger vi i undervisningen vil arbejde med og disses historiske tilhørsforhold. 
Særligt har 1. undervisningsforløb til formål at gøre kursisterne i stand til at 
kunne forstå den historisk-kulturelle konteksts betydning for og indflydelse 
på udformningen af teorier, begreber og metoder knyttet til det psykologiske 
felt.  
Dette med henblik på at gøre kursisterne i stand at gå til faget og dets mange 
teorier med en mere kritisk reflekterende tilgang og dertil fordre dem til bed-



 

Side 3 af 15 

re at kunne vurderer betydningen af historiske og kulturelle faktorers indfly-
delse på menneskers adfærd.  
Vi arbejder i den sammenhæng med forståelsen af begrebet Zietgeist via bo-
gen: A history of modern psychology som senere i undervisningsforløbet sættes i 
relation til M. Foucaults arbejde med og forståelse af begrebet episteme.  

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 
1. Klasseundervisning knyttet til introduktion til undervisningsforløbets fokus 

og arbejdsområder. 
 

2. Fællesdiskussion i plenum knyttet til undervisningsforløbets litteratur. 
 

3. Gruppearbejde knyttet til undervisningsforløbets litteratur. 
 

4. Kursistoplæg/gruppeoplæg med udgangspunkt i gruppearbejdet. 
 

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

Kognition og læring (Kernestof) 

Indhold  
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 

1. Jensen, Carsten Nejst (2010) Psykologiske Temaer. S. 7-23, 2. udg. 1. opl. 
Billesø & Baltzer Forlagene, Kirke Værløsevej 26 A, 3500 Værløse, 
www.billesoe.dk ISBN 978-87-7842-262-0 
 

2. Levander, Martin; Hylsberg, Hanne; Rantzau-Meyer, Michael (2005) An-
vendt Psykologi, S. 59-62 & 292-304, 4. udg. 1. opl. Trykt hos Nørhaven 
Book, DK,  
Systime, Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C. www.systime.dk  
ISBN 87 616 1005 4 
 

3. Beck, Steen (2016) Pædagogikum Mellem Teori og Praksis, S. 106-109, 1. udg, 2. 
oplag. Forlaget Frydenlund; Alhambravej 6 DK-1826 Frederiksberg C ISBN 
978-87-7118-474-2 
 

4. Larsen, Ole Schultz (2012): Psykologiens Veje: S. 155-177 & 183-197, 1. udgave, 
6. oplag. Specialtrykkeriet Viborg, Printed in Denmark. ISBN: 978-87-616-
0930-4 
 

5. Broady, Donald - Jens Bjerg (red) (2003): Pædagogik – en grundbog til et fag. Kap 
14: Kapitalbegrebet som uddannelsessociologisk værktøj. S. 457-458 & 461-
467 & 470 475-479 : Hans Reizel: København  
Tekst om Pierre Bourdieu.  
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6. Awareness test: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4 
 

7. Simons & Levin - The Door study 
https://www.youtube.com/watch?v=FWSxSQsspiQ 
 

8. Derren Brown - Person Swap 
https://www.youtube.com/watch?v=vBPG_OBgTWg 
 

9. RSA Animate - Changing Education Paradigms 
https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U 
 

10. The Growth of Knowledge: Crash Course Psychology #18 
https://www.youtube.com/watch?v=8nz2dtv--ok 
 

11. Alison Gopnik- Broccoli Crackers Presentation 
https://www.youtube.com/watch?v=voq590su3m8&t=1s 
 

12. Dr- 04. MAJ. 2015 KL. 06.08  
Næsten hver tredje indvandrerdreng består ikke folkeskolens afgangsek-
samen 
 

13. VidenskabDK- 20. april 2015 kl. 09:23 
Børn med ADHD skal bevæge sig for at lære 
 

14. Politiken- 4. DEC. 2007 KL. 18.06 
Skoler svigter de tosprogede 
 

15. VidenskabDK- 24. september 2015 kl. 21:21  
Pygmalion-effekten hos forsøgsdyr 
 

Omfang 
 

 
Anvendt uddannelsestid bestående af 5 undervisningsgange varende i alt:  
13 Timer og 10 Min. 

 
Særlige fokus-
punkter 

 
Kursets 6. undervisningsforløb ”Kognition og læring” har til formål at give 
kursisterne indsigt i udvalgte områder knyttet til den kognitive psykologi 
samt dele af psykologien omhandlende udviklingen af menneskets tankepro-
cesser og læring. 
Af underemner knyttet til undervisningsforløbet Kognition og læring har vi 
berørt: 
– psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, 
motivation og hukommelse 
– perceptionen og tænkningens betydning for menneskets forståelse af om-
verdenen. 
 
Vi har i den sammenhæng, gennem tekstlæsning og efterfølgende analyse af 
videoklip med psykologiske eksperimenter fra Simons & Levins Door study 
mfl. arbejdet med studier af menneskets informationsprocesser, perceptio-
nens begrænsninger og tænkningens betydning for menneskets forståelse af 
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omverdenen.  
Særligt har 6. undervisningsforløb arbejdet med psykologiske, sociale og kul-
turelle forholds betydning for læring, intelligens og motivation. 
Vi har i undervisningsforløbet diskuteret tænkningens udvikling i relation til 
J. Piaget og L. Vygitskys teorier og dertil knyttet an til en diskussion af kultu-
rens begrænsende påvirkning af menneskets tænkning via J. Baudrillards kri-
tik af hypervirkeligheden. 
Vi sluttede 6. undervisningsforløb af med et indblik i undervisningsparadig-
mets udvikling koblet op på et fokus på sociale og kulturelle forholds betyd-
ning for læring og intelligens via et arbejde med P. Bourdieus kapitalteori. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
1. Klasseundervisning knyttet til introduktion til undervisningsforløbets fokus 

og arbejdsområder. 
 

2. Videoklip vist på smartboardet. 
 

3. Gruppearbejde knyttet til undervisningsforløbets litteratur og videoklip. 
 

4. Fællesdiskussion i plenum knyttet til undervisningsforløbets gruppearbejde, 
litteratur og videoklip. 
 

5. Individuelt arbejde med- og besvarelse af ark med spørgsmål knyttet til un-
dervisningsforløbets litteratur og videoklip. 
 

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

Personlighed, selv og identitet (Kernestof) 

Indhold  
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 

1. Larsen, Ole Schultz (2012): Psykologiens Veje: S. 37-46 ,1. udgave, 6. oplag. 
Specialtrykkeriet Viborg, Printed in Denmark. ISBN: 978-87-616-0930-4 
 

2. Dreier, O. (1993). Psykosocial Behandling - En Teori Om Et Praksisområde. 
København Ø, Danmark: Dansk Psykologisk Forlag. S 41-53. 
 

3. Erving Goffman (1992) Vore rollespil i hverdagen; København: Hans Reitzels 
Forlag S. 11-36 & 197-210 
Subjektivitet og læring bind 1 2009 (Norsk) 
 

4. Jensen, Carsten Nejst (2010) Psykologiske Temaer. S. 24-52 & 155-179, 2. udg. 
1. opl. Billesø & Baltzer Forlagene, Kirke Værløsevej 26 A, 3500 Værløse, 
www.billesoe.dk ISBN 978-87-7842-262-0 
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5. Sennett, R. (1999), Det fleksible menneske, Hovedland, Højbjerg. 1. udgave. 
1. oplag. Kap 1: S. 11-30 

6.  
 

7. Rorschach & Freudians: Crash Course Psychology #21  
https://www.youtube.com/watch?v=mUELAiHbCxc 
 
 

8. Susan Cain: Indadvendtes styrke TedTalk: 
http://www.ted.com/talks/susan_cain_the_power_of_introverts?language=d
a 

 
Omfang 
 

 
Anvendt uddannelsestid bestående af 6 undervisningsgange varende i alt:  
15 Timer og 40 Min. 

 
Særlige fo-
kuspunkter 

 
Kursets 3. undervisningsforløb ”Personlighed, selv og identitet” har til formål 
at give kursisterne indsigt i dele af udviklingen som har fundet sted indenfor 
det psykologiske felts forståelse og arbejde med begreberne; personlighed, 
selv og identitet.  
Af underemner knyttet til undervisningsforløbet Personlighed, selv og identi-
tet har vi berørt: 
– selv, identitet og personlighed 
– individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder ar-
bejde, stress og coping. 
 
Via en introduktion til en bred række af personlighedsteorier søges en forstå-
else knyttet til personlighedens kompleksitet skabt blandt kursisterne.  
Undervisningsforløbet arbejder med et kritisk reflekterende fokus på psyko-
analysens forståelse af personlighedens opbygning og dennes forankring i en 
tidligere samfundsmæssig og historisk periode. 
Dertil knyttes et nyere syn på forståelsen af begreberne personlighed, selv og 
identitet via et arbejde med Ole Dreier, Susan Cain og Erving Goffmans for-
ståelse og arbejde med samme. 
Gennem en komparativ analyse af R. Sennet’s fortælling om det fleksible 
menneske har vi i undervisningsforløbet fokuseret på samfundsudviklingens 
påvirkning af arbejdslivet i skiftet fra det moderne- til det senmoderne sam-
fund. 
Særligt har 3. undervisningsforløb fokus på forandringen og udviklingen af 
identitet og personlighed gennem deltagelse og kontekster.  
Forståelsen af kontekstens indflydelse sættes da i relation til det normaltfun-
gerende menneskes nutidige problemstillinger knyttet til arbejde, stress og co-
ping af samme. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 
1. Klasseundervisning knyttet til introduktion til undervisningsforløbets fokus 

og arbejdsområder. 
 

2. Videoklip vist på smartboardet. 
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3. Gruppearbejde knyttet til undervisningsforløbets litteratur og videoklip. 

 
4. Fællesdiskussion i plenum knyttet til undervisningsforløbets gruppearbejde, 

litteratur og videoklip. 
 

5. Individuelt arbejde med- og besvarelse af ark med spørgsmål knyttet til un-
dervisningsforløbets litteratur og videoklip. 
 

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

Udviklingspsykologi (Kernestof + Supplerende stof ) 

Indhold  
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 

1. Larsen, Ole Schultz (2012): Psykologiens Veje: S. 69-111 & 217-238, 1. udgave, 
6. oplag. Specialtrykkeriet Viborg, Printed in Denmark. ISBN: 978-87-616-
0930-4 
 

2. Levander, Martin; Hylsberg, Hanne; Rantzau-Meyer, Michael (2005) Anvendt 
Psykologi, S. 179-190, 4. udg. 1. opl. Trykt hos Nørhaven Book, DK,  
Systime, Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C. www.systime.dk 
 

3. Jensen, Carsten Nejst (2010) Psykologiske Temaer. S. 55-59 & 97-102, 2. udg. 1. 
opl. Billesø & Baltzer Forlagene, Kirke Værløsevej 26 A, 3500 Værløse, 
www.billesoe.dk ISBN 978-87-7842-262-0 
 

4. Arne Poulsen (2008) Børns udvikling; Kapitel 12: Risikofaktorer og beskyttel-
sesfaktorer, modstandsdygtighed og socialarv. S. 171-188 
 

5. Brørup, Mogens; Hauge, Lene; Thomsen, Ulrik L (2003) Den nye Psyko-
logi Håndbog. S. 70-72 2. udg. 6. oplag. Nordisk Forlag A/S, København. 
ISBN 87-01-07342-7 
 

6. The visual cliff:  
https://www.youtube.com/watch?v=p6cqNhHrMJA 
 
Mary Ainsworth – Fremmedsituations test. 

7. https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU 
 

8. Still Face Experiment af Edward Tronick 
https://www.youtube.com/watch?v=Btg9PiT0sZg 
 

9. Brokolli VS. Kiks- Theory of mind 
https://www.youtube.com/watch?v=GkYQg0l5bMY 
 

10. Theory of mind under udvikling  
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https://www.youtube.com/watch?v=41jSdOQQpv 
 

11. Theory of mind under udvikling samt udviklet 
https://www.youtube.com/watch?v=TJkB6nrk1CA 
 

12. Theory of mind: TedTalk - Alison Gopnik: What do babies think? 
http://www.ted.com/talks/alison_gopnik_what_do_babies_think 

 
13. Crash Course Psychology #18 

https://www.youtube.com/watch?v=8nz2dtv--ok 
 

14. Crash Course Psychology #20 
https://www.youtube.com/watch?v=PzyXGUCngoU 
 

15. Politiken- d. 24 i 4 2011:  
Nogle vuggestuer får barnets livsglæde til at gå på vågeblus 
 

16. Jeg ønsker mig bare et kedeligt liv 
Jannie Øberg, Familie Journalen, 01.09.2014 

 
Omfang 
 

 
Anvendt uddannelsestid bestående af 6 undervisningsgange varende i alt:  
15 Timer og 40 Min. 

 
Særlige fo-
kuspunkter 

 
Kursets 4. undervisningsforløb ”Udviklingspsykologi” har til formål at give 
kursisterne indsigt i dele af det udviklingspsykologiske felt.  
Af underemner knyttet til undervisningsforløbet udviklingspsykologi har vi 
berørt: 
– menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, 
miljø, og kultur 
– omsorg og familiens betydning for udvikling, herunder betydningen af sår-
barhed og resiliens. 
– neuropsykologi (Supplerende) 
 
Med fokus på menneskets udvikling i et livslang perspektiv har kursisterne 
arbejdet med en bred vifte af teorier funderet i det udviklingspsykologiske 
felt. Med en kritisk reflekterende tilgang har undervisningsforløbet introduce-
ret til tidligere repræsentanter for udviklingspsykologien og disses påvirkning 
af- samt forankring i tidligere samfundsmæssige og historiske perioder. Der 
er dertil blevet fokuseret på nyere teorier, knyttet til udviklingspsykologien og 
disses forskelligt artede tilgang, til forståelsen af menneskets udvikling i et 
livslangt perspektiv.  
Særligt har 4. undervisningsforløb arbejdet med individuelle forskelle i livsstil, 
omsorg og familiens indflydelse på udviklingen af et normalt fungerende 
menneske med fokus på betydningen af faktorer som arv, miljø. 
Der er i den sammenhæng blevet arbejdet med Arne Poulsens forståelse af 
socialarv og psykosociale problemer i relation til sårbarhed, resiliens og fejl-
udvikling blandt børn. 

 
Væsentligste  
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arbejdsformer 1. Klasseundervisning knyttet til introduktion til undervisningsforløbets fokus 
og arbejdsområder. 
 

2. Videoklip vist på smartboardet. 
 

3. Gruppearbejde knyttet til undervisningsforløbets litteratur og videoklip. 
 

4. Fællesdiskussion i plenum knyttet til undervisningsforløbets gruppearbejde, 
litteratur og videoklip. 
 

5. Individuelt arbejde med- og besvarelse af ark med spørgsmål knyttet til un-
dervisningsforløbets litteratur og videoklip. 

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

Socialpsykologi (Kernestof) 

Indhold  
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 

1. Larsen, Ole Schultz (2012): Psykologiens Veje: Kap: S. 347-361 & 365-376 & 
381-413, 1. udgave, 6. oplag. Specialtrykkeriet Viborg, Printed in Denmark. 
ISBN: 978-87-616-0930-4 
 

2. Levander, Martin; Hylsberg, Hanne; Rantzau-Meyer, Michael (2005) Anvendt 
Psykologi, S. 238-243, 4. udg. 1. opl. Trykt hos Nørhaven Book, DK,  
Systime, Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C. www.systime.dk  
ISBN 87 616 1005 4 
 

3. Discovery Channel Head Games S. 1 E. 1 
http://discotv4me.blogspot.dk/2012/06/haedgamess1e1conformity.html 
 

4. S. Asch konformitets eksperiment. 
https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA 
 

5. Robert Rosenthal's Study on the Power of Positive Expectations 
https://www.youtube.com/watch?v=EjbL7zW-Wig 
 

6. Milgram Obedience Study 
https://www.youtube.com/watch?v=eTX42lVDwA4 
 

7. Milgram's Obedience to Authority Experiment 
https://www.youtube.com/watch?v=BcvSNg0HZwk 
 

8. Videnskab.DK: Videnskabsteori og metode 
https://www.youtube.com/watch?v=xFow 
8X91wcE&t=348 
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9. Löfgren, O. (1989). The nationalization of culture. Ethnologia Europaea  
(19) S. 5-7 http://www.volkskunde.unimuenchen.de/vkee_downl 
oad/g__tz/loefgren.pdf 
 

10. Kuschel, Rolf og Zand, Faezeh, (2004), Ondskabens Psykologi – Socialpsykologiske 
essays, 1. udgave, Frydenlund, København K. 
S. 133-142 & S. 155-162 
 

11. Svendsen, Lars Fr. H. (2005), Ondskabens Filosofi, 2. udgave, Klim, Århus N. 
S. 61-67 & 118-133 
 

Omfang 
 

 
Anvendt uddannelsestid bestående af 6 undervisningsgange varende i alt:  
15 Timer og 40 Min. 

 
Særlige fo-
kuspunkter 

 
Kursets 5. undervisningsforløb ”Socialpsykologi” har til formål at give kursi-
sterne indsigt i dele af det socialpsykologiske felt. 
Vi har i den sammenhæng arbejdet med kulturstudier og kulturpsykologi i re-
lation til begreber som stereotyper, fordomme, diskriminering, kulturmøder 
og kulturforskelle. 
Af underemner knyttet til undervisningsforløbet Socialpsykologi har vi berørt:
– gruppepsykologiske processer og social indflydelse 
– interpersonel kommunikation 
– social kognition, herunder stereotyper, fordomme og diskriminering 
– kulturpsykologi. 
– arbejds- og organisationspsykologi  
 
Undervisningsforløbets fokus har været bredt og har arbejdet med interper-
sonel kommunikation, social kognition via tekster og videoklip omhandlende 
socialpsykologiske eksperimenter. 
Med udgangspunkt i arbejds- og ledelsespsykologiske processer har kurset 
dertil omhandlet arbejdslivet i relation til stress, familieliv og coping af samme 
i det senmoderne samfund. 
Særligt har 5. undervisningsforløb arbejdet med konformitet og gruppepsyko-
logiske processers indflydelse på subjektets handling i en given kontekst. 
Genstandsfeltet bestod i den sammenhæng af videoklip og tekster omhand-
lende socialpsykologiske eksperimenter og studier af gruppepsykologiske pro-
cesser i relation til konformitet, ondskab og lydighedens indflydelse på sam-
me. 
 
Afslutningsvis og med afsæt i forgående undervisningsforløbs faglige fokus-
områder arbejde vi i 5. undervisningsforløb med kursisternes evne til at kunne 
formidle psykologisk viden skriftligt, på en klar og præcis måde, med afsæt i 
et nu velfunderet psykologisk begrebsapparat. Gennem synopsisøvelsen ar-
bejde kursisterne kritisk reflekterende med udvælgelse og anvendelse af rele-
vante psykologiske teorier og viden med henblik på opstilling, analyse og løs-
ning af konkrete og aktueller psykologiske problemstillinger. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
1. Klasseundervisning knyttet til introduktion til undervisningsforløbets fokus 
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og arbejdsområder. 
 

2. Videoklip vist på smartboardet. 
 

3. Gruppearbejde knyttet til undervisningsforløbets litteratur og videoklip. 
 

4. Fællesdiskussion i plenum knyttet til undervisningsforløbets gruppearbejde, 
litteratur og videoklip. 
 

5. Individuelt arbejde med- og besvarelse af ark med spørgsmål knyttet til un-
dervisningsforløbets litteratur og videoklip. 
 

6. Skriftligt arbejde og individuel evaluering af samme, knyttet til kursisternes 
synopsisøvelser. 

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

Kønspsykologi (Supplerende stof) 

Indhold  
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 

 
1. Larsen, Ole Schultz (2012): Psykologiens Veje: Kap: Køn og kønsforskelle S. 

25-36 1. udgave, 6. oplag. Specialtrykkeriet Viborg, Printed in Denmark. 
ISBN: 978-87-616-0930-4 
 

2. Stormhøj, Christel (2010): Poststrukturalismer- videnskabsteori, analysestrategi, kri-
tik, I udgave, 2 oplag, forlaget Samfundsliteratur, Rosenørns Allé 9 1970 
Frederiksberg C. S. 54-60 
 

3. Staunæs, Dorthe (2003): Skæve køn, skæve etniciteter: Kvinder, køn & forsk-
ning nr. 1 S. 70-81 
 

4. Søndergaard, Dorte Marie (1996): Tegnet på kroppen; København: Museum 
Tusculanums Forlag, Køn Søges S. 9-19 
 

5. Wetherell, Margaret (2004): Identities, Groups and social issues; Chapter 6- The 
making of masculine identities. Life Histories/social Histories: S. 316-320  
(Engelsk) 
 

6. Bjerrum Nielsen, Harriet (1998): Sophie og Émile i klasseværelset. Kapitel 
9. S. 280-282, 294-298, 302-305 
Redigeret af: Bjerg, Jens: Pædagogik – en grundbog til et fag. Hans Reitzel For-
lag. Special-Trykkeriet Viborg a-s, Printed in Denmark. 

 
Omfang  
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 Anvendt uddannelsestid bestående af 6 undervisningsgange varende i alt:  
15 Timer og 40 Min. 

 
Særlige fokus-
punkter 

 
Kursets 2. undervisningsforløb ”Kønspsykologi” har til formål at give kur-
sisterne indsigt i den moderne psykologis brede og forskelligartede forståel-
se af- og tilgang til køn. 
Af underemner knyttet til undervisningsforløbet Kønspsykologi har vi be-
rørt: 
– pædagogisk psykologi 
 
Kursisterne skal under forløbet få forståelse for psykologiske retningers 
forskelligartede vægtning af arv og miljø i sammenhæng med disses viden-
skabsteoretiske ståsted. 
Særligt har 2. undervisningsforløb til formål at give kursisterne fundament 
til bedre at kunne placere psykologiske teorier i deres respektive viden-
skabsteoretiske ramme. Dette søges gjort med et fokus på teoriernes for-
skelligartede forståelse af køn i relation til kønnets påvirkning af faktorerne 
natur og kultur.  
Særligt er der fokus på en mere poststrukturalistisk inspireret tilgang til for-
ståelsen af køn. Kursisterne bliver her introduceret for tekster omhandlende 
forståelser af den dominerende kønsdiskurs samt dennes indflydelse på sub-
jektet i den danske folkeskole og oprindelsen af samme. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 
1. Klasseundervisning knyttet til introduktion til undervisningsforløbets fokus 

og arbejdsområder. 
 

2. Fællesdiskussion i plenum knyttet til undervisningsforløbets litteratur. 
 

3. Gruppearbejde knyttet til undervisningsforløbets litteratur. 
 

4. Kursistoplæg/gruppeoplæg med udgangspunkt i gruppearbejdet. 
 

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

Psykologiske metoder (Kernestof) 

Indhold  
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 

1. Levander, Martin; Hylsberg, Hanne; Rantzau-Meyer, Michael (2008):  
Anvendt Psykologi: Videnskabsteori og Metode S. 376-384, 5. udgave, 2. oplag. 
Narayana Press, Gylling, Printed in Denmark. ISBN-13 978-87-616-1978-5 
 

2. Videnskab.DK: Videnskabsteori og metode 
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https://www.youtube.com/watch?v=xFow 
8X91wcE&t=348 
 

3. Videnskab.DK: Hvornår er noget videnskab 
https://www.youtube.com/watch?v=VQKM9097Exw 
 

4. Videnskab.DK: Videnskabelig Paradigmer  
https://www.youtube.com/watch?v=no7YBnPWORM 
 

5. Videnskab.DK: At forholde sig kritisk  
https://www.youtube.com/watch?v=ei8n5Hv5Xkk 
 
 

Omfang 
 

 
Anvendt uddannelsestid bestående af 2 undervisningsgange varende i alt:  
5 Timer. 

 
Særlige fokus-
punkter 

 
Kursets 7. undervisningsforløb ”Psykologiske metoder” har til formål at 
samle op på, samt udbygge kursisterne indsigt i, en række af metoder knyttet 
til det psykologiske felt. 
Undervisningsforløbet har således til formål at give kursisterne kendskab til, 
hvordan viden genereres inden for psykologien samt hvilke begrænsende ef-
fekt ens valg af metode kan have på samme. 
Gennem kursets forgående undervisningsforløb har vi dertil arbejdet med 
eksempler på metoder knyttet til indsamling af empiri inden for psykologisk 
forskning.  
7. undervisningsforløb skiller sig ud ved udelukkende at arbejde på psykolo-
gisk metoder og her med særligt fokus på brugen af:  
eksperiment, observation, interview og spørgeskemaundersøgelse- til indsamling af em-
piri.  
Særligt har 7. undervisningsforløb til formål at ruste kursisterne til at være i 
stand til selv at kunne designe og gennemføre mindre former for feltunder-
søgelser og dertil velfunderet kunne præsentere og forholde sig til resultater-
ne med brug af et metodisk begrebsapparat. 
Dertil ligger kursets 7. undervisningsforløb op til en forståelse af psykologi-
ens bidrag til de humanistiske videnskaber såvel som natur- og samfundsvi-
denskaberne. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
1. Klasseundervisning knyttet til introduktion til undervisningsforløbets fokus 

og arbejdsområder. 
 

2. Videoklip vist på smartboardet. 
 

3. Gruppearbejde knyttet til undervisningsforløbets litteratur og videoklip. 
 

4. Fællesdiskussion i plenum knyttet til undervisningsforløbets gruppearbejde, 
litteratur og videoklip. 
 

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

Feltundersøgelse (Kernestof) 

Indhold  
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 

6. Levander, Martin; Hylsberg, Hanne; Rantzau-Meyer, Michael (2008):  
Anvendt Psykologi: Videnskabsteori og Metode S. 376-384. 5. udgave, 2. op-
lag. Narayana Press, Gylling, Printed in Denmark. ISBN-13 978-87-616-
1978-5 
 

7. Videnskab.DK: Videnskabsteori og metode 
https://www.youtube.com/watch?v=xFow 
8X91wcE&t=348 
 
 

Omfang 
 

 
Anvendt uddannelsestid bestående af 3 undervisningsgange varende i alt:  
7 Timer og 30 min. 

 
Særlige fokus-
punkter 

 
Kursets 8. undervisningsforløb ”Feltundersøgelse” har til formål at give 
kursisterne mulighed for at afprøve ideer knyttet til psykologiske teorier og 
metoder de gennem undervisningsforløbet er blevet introduceret for.  
Særligt har 8. undervisningsforløb til formål at give kursisterne en prak-
sisnær indsigt i, samt erfaring med, de teoretiske og metodiske overvejelser 
der knytter sig til feltarbejdet og psykologisk forskning. 
Kursisterne blev opfordret til at gå sammen i grupper med fælles interesse 
for genstandsfelt for derefter i samarbejde at skulle udforme en strategi for 
udførsel af feltundersøgelsen.  
Denne del af processen lagde vægt på kursisternes evne til at kunne forhol-
de sig til fagets forskningsmetoder, herunder hvilke mulige etiske problem-
stillinger der kan knytte sig til psykologisk forskning. 
 
Efter udarbejdelsen af strategi, metodevalgt og genstandsfelt, udførte kur-
sistgrupperne deres feltarbejde og fik derefter tid til bearbejdning af deres 
indsamlede empiri.   
Sidste del af processen fokuserer på kursisternes erfaring med at kunne 
præsentere og forholde sig til resultaterne med brug af et metodisk be-
grebsapparat. 
Via kursistoplæg blev gruppernes metoder og resultater gennemgået for 
klassen med efterfølgende feedback på oplæg samt evaluering af feltarbejs-
processen.   
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
1. Klasseundervisning knyttet til introduktion til undervisningsforløbets fokus 

og arbejdsområder. 
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2. Gruppearbejde knyttet til feltarbejdets planlægning, udførsel, databearbejd-

ning samt præsentation. 
 

3. Fællesdiskussion i plenum knyttet til undervisningsforløbets gruppearbejde.
 

Retur til forside 
 


