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

 

Forløb 0 

 

Introduktion til psykologi 

Indhold Materiale: 

 

- 'Hvorfor ryger Nille?’: www.liv.dk  

 

- 'Hverdagstænkning og videnskabelig tænkning', iBog Psykologiens veje, 

Ole Schultz Larsen, 2010. 

 

- 'Jeg snager i hans beskeder for at føle mig tryg', Annette Heicks brevkasse 

i BT, 2016,  http://www.bt.dk/brevkasser/annettes-brevkasse-jeg-snager-i-

hans-beskeder-for-at-foele-mig-tryg 

 

 

- 'Den mangfoldige psykologi', 2015, YouTube-klip: 

https://www.youtube.com/watch?v=g8TSJpr2z-c 

 

- Case om Lena i Psykologiens Veje, 2012, 1.udgave 6. oplag, s. 15-16. 

 

 

 

Omfang 

 

4 lektioner á 90 min. 

Formål og 

særlige 

fokuspunkter 

Fagligt indhold: 

 

- Psykologiske retninger: adfærdspsykologi, kognitiv psykologi, 

psykoanalytisk psykologi og postmoderne psykologi 

- Hverdagstænkning og videnskabelig psykologi 

- Metoder i psykologi 

 

 

Kompetencer og faglige mål: 

- Opnå kendskab til faget og dets metoder 

- Kendskab til psykologiske retninger  

- At kunne analysere psykologiske problemstillinger gennem forskellige 

psykologiske perspektiver 

- Kendskab til forskelle mellem hverdagstænkning og psykologisk 

videnskab 

- Lære at forholde sig objektivt og fagligt til fagets emner 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

PP-show, tavleundervisning, pararbejde, gruppearbejde, selvstændigt arbejde 

http://www.liv.dk/
http://www.bt.dk/brevkasser/annettes-brevkasse-jeg-snager-i-hans-beskeder-for-at-foele-mig-tryg
http://www.bt.dk/brevkasser/annettes-brevkasse-jeg-snager-i-hans-beskeder-for-at-foele-mig-tryg
https://www.youtube.com/watch?v=g8TSJpr2z-c
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Forløb 1 

 

Udviklingspsykologi 

Indhold Materiale:  

 

Psykologiens Veje, 2012, 1.udgave 6. oplag, s. 73-75 (om Erikson), 75-80 (om 

Mahler), 82-95 (om Stern), 96-100 + 114 (om Bowlby), 120-126 (om 

omsorgssvigt, reaktioner på omsorgssvigt og sårbarhed og resiliens), 143-153 

(om opdragelse, familie og daginstitution). 

 

- Dokumentar TV2: Er du mors lille dreng? 

 

- Dokumentar DR: Min barndom i helvede. 

 

- Dokumentar TV2: Adoptionens pris. 

 

- Dokumentar TV2: Mors lille dreng på egne ben. 

 

- YouTube-klip – Fremmedsituationstesten: 

https://www.youtube.com/watch?v=x2usVu8O2YY  

 

- Uddrag af YouTube-klip – forsøg med pædagogiske metoder 

(anerkendende/autoritær/laissez-faire): 

https://www.youtube.com/watch?v=7knYHysbDlo&t=1244s  

 

 

Omfang 

 

 18 lektioner á 90 min. 

Formål og 

særlige 

fokuspunkter 

Fagligt indhold: 

 

- Udviklingspsykologiske teorier 

- Menneskets udvikling i et livslangt perspektiv 

- Typer af omsorgssvigt og omsorgsreaktioner 

- Tilknytning  

- Fremmedsituationstesten  

- Forsvarsmekanismer  

- Sårbarhed og resiliens 

- Opdragelsesstile og familie 

- Teoretikere: Erikson, Mahler, Bowlby, Freud, Ainsworth, Stern, 

Baumrind. 

 

Kompetencer og faglige mål: 

 

- Kendskab til forskellige udviklingspsykologiske teorier  

- Træning i anvendelse af relevante udviklingspsykologiske teorier og 

begreber på cases 

https://www.youtube.com/watch?v=x2usVu8O2YY
https://www.youtube.com/watch?v=7knYHysbDlo&t=1244s
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- Viden om barnets udvikling/menneskets udvikling i et livslangt 

perspektiv, herunder betydningen af arv og miljø 

- Træning i at referere teori og anvende dens væsentligste begreber i 

fremlæggelser i mindre grupper 

- Indblik i børne- og familiepsykologi (supplerende stof) 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning, diskussion, pararbejde, selvstændigt skriftligt arbejde, 

gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser i mindre grupper. 

 

 

 

 

Forløb 2 

 

Socialpsykologi 

Indhold Materiale: 

 

Larsen, Ole Schultz: Psykologiens Veje, 2012, 1.udgave 6. oplag.  

 

- Kap. 21, s. 347-376 (Massehypnose, grupper, gruppepåvirkning, konformitet, 

socialkontrol, mobning, roller, ledelsesteorier, autoritet og lydighed) 

 

- Kap. 18 s. 303-311 (Personlig kommunikation, non-verbal kommunikation, 

kommunikationens fire niveauer, dobbelte budskaber), s. 313-317 (Johari-

vinduet og small-talk), s. 318- 322 (konflikter) 

 

-  YouTube-klip: Asch Conformity Experiment: 

https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA&t=1s  

 

- YouTube-klip: Milgrams obedience study: 

https://www.youtube.com/watch?v=uLobqJg-4TE 

 

 

- YouTube-klip: Joharis window: 

https://www.youtube.com/watch?v=eHqu3YF5LEI  

 

- YouTube-klip: Amazing Hitler speech after winning Germany elections: 

https://www.youtube.com/watch?v=e9fEM-MfSiU   

 

 

- YouTube-klip: Anders Mattesen I Go’ aften Danmark om Guldtuben!: 

https://www.youtube.com/watch?v=a8o08Yt_FaM  

 

- YouTube-klip: Yahyah Hassan flipper ud i TV2 News: 

https://www.youtube.com/watch?v=I72HkNlsbQQ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=uLobqJg-4TE
https://www.youtube.com/watch?v=eHqu3YF5LEI
https://www.youtube.com/watch?v=e9fEM-MfSiU
https://www.youtube.com/watch?v=a8o08Yt_FaM
https://www.youtube.com/watch?v=I72HkNlsbQQ
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- YouTube-klip: Cecilie og Marie skændes – Paradise Hotel 6: 

https://www.youtube.com/watch?v=ffl-T8hLef8  

 

- YouTube-klip: Skænderi i den københavnske metro: 

https://www.youtube.com/watch?v=lxvmn6hZzfA  

 

- YouTube-klip: Bertel Haarder går amok: 

https://www.youtube.com/watch?v=kexM6pXh1Ws  

 

- YouTube-klip: Johanne vs. Løkke: 

https://www.youtube.com/watch?v=q1A_An0iKbc  

 

- Kildegaard, Kasper og Søhgaard Rohde, Thomas: ”Pia Kjærsgård 

advarer danskerne: vi bøjer nakken for indvandrere”, Berlingske, 11. 

februar 2017 

 

- Bahir, Mila: ”Jeg er dansker, ikke indvandrer – hvorfor vil I sætte mig i 

bås?”, Politiken, 27. april 2015 

 

Omfang 

 

22 lektioner á 90 min.  

Formål og 

særlige 

fokuspunkter 

Fagligt indhold: 

 

- Massehypnose 

- Grupper 

- Gruppepåvirkning, konformitet og social kontrol (herunder inklusion og 

eksklusion ifm. mobning) 

- Roller 

- Ledelsesteorier 

- Autoritet og lydighed 

- Kommunikation i sociale sammenhænge (herunder interpersonel 

kommunikation og kommunikation på digitale medier) og konflikter 

- Kulturforskelle (herunder bl.a. stereotyper og fordomme, kulturelle 

normer, konsekvenser af globaliseringen for identitet og socialt 

sammenspil) 

 

 

Kompetencer og faglige mål:  

 

- Kendskab og indblik i det socialpsykologiske genstandsfelt 

- Kendskab og indblik i socialpsykologiske teorier og kendte 

socialpsykologiske eksperimenter 

- Træning i selvstændigt at udvælge relevante teoretiske begreber som 

anvendes på cases 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ffl-T8hLef8
https://www.youtube.com/watch?v=lxvmn6hZzfA
https://www.youtube.com/watch?v=kexM6pXh1Ws
https://www.youtube.com/watch?v=q1A_An0iKbc
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning, gruppearbejde, pararbejde, undervisning ved PP-show, 

Rollespil – ifm. rolletyper i arbejdsgrupper. 

 

 

 

 

 

Forløb 3 

 

Videnskabsteori og psykologiske metoder 

Indhold Materiale:  

 

- Hylsberg, Hanne og Rantzau-Meyer, Michael: Kap. 24 ”Videnskabsteori 

og metode”, s. 376-384 i Levander, Marias et. Al. ”Anvendt psykologi” 

(1998) 5. udgave, 6. oplag, Systime.  

 

- Larsen, Ole Schultz: ”Psykologiens Veje”, 2012, 1.udgave 6. oplag, 

Systime, s. 19-24 (om videnskabelige traditioner og metoder). 

 

- Youtube-klip: Videnskab.dk – Videnskabsteori: videnskabelige metoder: 

https://www.youtube.com/watch?v=xFow8X91wcE&t=348  

 

- iBog, Psykologiens veje: ”Observation”: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=1183, Systime. 

 

- Med fokus på observationsmetode: Uddrag af dokumentarserie fra DR 

”Søskendes hemmelige verden” (del 1, 00:00-10:00): 

https://www.dr.dk/tv/se/soeskendes-hemmelige-verden/-/soeskendes-

hemmelige-verden-1-5  

 

- iBbog, Psykologiens veje: ”Interview”: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=1202&L=0 , Systime. 

 

- iBbog, Psykologiens veje: ”Spørgeskema”: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=1187 , Systime. 

 

- iBog, Psykologiens veje: ”Eksperiment”: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=1199 , Systime.  

 

- YouTube-klip: Selective attention test: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=vJG698U2Mvo  

 

- YouTube-klip: The Stanford Prison experiment official Trailer #1: 

https://www.youtube.com/watch?v=3XN2X72jrFk&t=152s  

 

- YouTube-klip: Harlow’s Monkeys: 

https://www.youtube.com/watch?v=_O60TYAIgC4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xFow8X91wcE&t=348
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=1183
https://www.dr.dk/tv/se/soeskendes-hemmelige-verden/-/soeskendes-hemmelige-verden-1-5
https://www.dr.dk/tv/se/soeskendes-hemmelige-verden/-/soeskendes-hemmelige-verden-1-5
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=1202&L=0
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=1187
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=1199
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=vJG698U2Mvo
https://www.youtube.com/watch?v=3XN2X72jrFk&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=_O60TYAIgC4
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- YouTube-klip: Tvillingestudiet – hvor ondt gør mistillid?: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yh2449t_nMw  

 

 

Omfang 

 

8 lektioner á 90 min.  

Formål og 

særlige 

fokuspunkter 

Faglige mål: 

 

- Overordnede metodiske begreber: deduktiv, induktiv, kvantitativ, 

kvalitativ). 

- Observation med fokus på begreberne: Åben observation, skjult 

observation, struktureret, ustruktureret, generel, specifik, observatør, 

deltagende observatør, laboratorieobservation, feltobservation. 

- Interview med fokus på begreberne: informant, interviewer, 

semistruktureret, struktureret, kvalitativt, tragtmodellen.  

- Spørgeskema med fokus på begreberne: kvantitativt spørgeskema – 

fordele og ulemper ved dette.  

- Eksperimentet som metode med fokus på: uafhængig variabel, afhængig 

variabel, forstyrrende variabel, felteksperiment, laboratorieeksperiment 

(etiske overvejelser ifm. disse), forsøgsledereffekt, forsøgseffekt, 

selvrepræsentationseffekt. 

 

Kompetencer og faglige mål: 

 

- Indblik i dele af psykologiske metoder og psykologisk videnskabsteori. 

- Træning i at referere metodiske begreber og i at anvende disse på cases. 

- Træning i at diskutere og forholde sig kritisk til forskellige metodiske 

tilgange. 

- Opøve bevidsthed om egne metodiske valg i arbejdet med selvvalgte 

problemstillinger. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning, gruppearbejde (udformning af plancher), mundtlige oplæg 

internt i grupper, pararbejde, dele af klassen har selvstændigt udformet en 

interviewguide, gennemført et interview og transskriberet, dele af klassen har 

selvstændigt udformet et kvantitativt spørgeskema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yh2449t_nMw
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Forløb 4 

 

Stress 

Indhold Materiale: 

 

Larsen, Ole Schultz: Psykologiens Veje, 2012, 1.udgave 6. oplag, s. 399- 413 

(stress, livsforandringer og arbejdsliv) 

 

Remar, Dorte: ”Stress er det moderne arbejdslivs strejke”, 3. februar 2012, 

Kristeligt Dagblad. 

 

 

Omfang 

 

4 lektioner á 90 min.  

Formål og 

særlige 

fokuspunkter  

Fagligt indhold: 

 

- Stressbegrebets kompleksitet, de tre tilgange 

- Akut stress og kronisk stress 

- Ydre og indre faktorer 

- Stress på arbejdet – ydre og indre faktorer 

- Optimalt stimulationsniveau (OSN) 

- Oplevelse af sammenhæng (OAS) 

- Fra industriarbejde til vidensarbejde (herunder det grænseløse arbejde) 

 

 

Kompetencer og faglige mål: 

 

- Viden om stress som begreb og psykologisk problemstilling 

- Træning i at referere metodiske begreber og i at anvende disse på case. 

- Træning i selv at udpege psykologiske problemstillinger i cases samt 

anvende relevante teoretiske begreber til at forklare disse 

- Indblik i organisations- og arbejdspsykologi (supplerende stof) 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Pararbejde, selvstændigt arbejde med case, tavleundervisning, undervisning ved 

PP-show. 
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Forløb 5 

 

Kognition og læring 

Indhold 

 

Materiale: 

 

O. Schultz Larsen: Psykologiens Veje, 2014, Systime. 

Kap. 11, s. 155-180ø 

Kap. 12, s. 183-198 

Kap. 13, s. 199-216 

Kap. 15, s. 239-243m + 245-254 

 

 

Filmklip:  

 

Piaget’s Conservation Task:  

https://www.youtube.com/watch?v=gnArvcWaH6I&t=7s 

 

Piaget’s Mountains Task 

https://www.youtube.com/watch?v=v4oYOjVDgo0 

 

Theory of Mind 

https://www.youtube.com/watch?v=41jSdOQQpv0&t= 

 

Opmærksomhed: 

http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4 

 

Social perception: 

https://youtu.be/h8f_uvwKVtg 

 

Udvalgte klip fra DR dok. Farlige forklaringer: 

https://www.youtube.com/watch?v=71D9S1lJNw8 

 

Ted Talk Alison Gopnik: Hvad tænker småbørn? 

https://www.ted.com/talks/alison_gopnik_what_do_babies_think?language=da 

 

Ted Talk Scott Geller: The Psychology of Self-motivation. 

https://www.youtube.com/watch?v=7sxpKhIbr0E 

 

Artikler: 

 

Spilde, Ingrid. Børn og deres fordomme. Videnskab.dk, 24. april 2012. 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/born-og-deres-fordomme 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gnArvcWaH6I&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=v4oYOjVDgo0
https://www.youtube.com/watch?v=41jSdOQQpv0&t
http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
https://youtu.be/h8f_uvwKVtg
https://www.youtube.com/watch?v=71D9S1lJNw8
https://www.ted.com/talks/alison_gopnik_what_do_babies_think?language=da
https://www.youtube.com/watch?v=7sxpKhIbr0E
https://videnskab.dk/kultur-samfund/born-og-deres-fordomme
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Ringgaard, Anne. Professor: Man fortrænger ikke overgreb. Videnskab.dk, 28. 

november 2016. 

https://videnskab.dk/krop-sundhed/professor-man-fortraenger-ikke-overgreb 

 

Ny viden om børn med autisme og Theory of Mind. Psykiatrien i Region 

Syddanmark. 

http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm483823 

 

Barse, Marie. Sådan bliver elever motiveret i skolen. Videnskab.dk, 10. august 

2015. 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-bliver-elever-motiveret-i-skolen 

 

Vestergaard, Morten. Hvordan ville Helmut Nyborg klare sig i Sahara?  

Jyllands-Posten, 21.09.2010.  

https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/article4378571.ece 

 

 

Omfang 

 

 

19 lektioner á 90 min. 

Formål og 

særlige 

fokuspunkter 

 

At kunne demonstrere kendskab til kognitiv udvikling, herunder at kunne 

redegøre for centrale teorier og undersøgelser som måtte forklare dette ud fra 

forskellige psykologiske perspektiver. 

At kunne vurdere kulturelle faktorer i forhold til menneskers kognition. 

 

At kunne demonstrere kendskab til intelligensteorier samt forskellige 

perspektiver på dette område.  

 

At kunne redegøre for centrale læringsteorier, herunder behavioristisk 

læringsteori, Piagets kognitive læringsteori samt samspilsprocesser (ZNU). 

 

At kunne belyse motivationsprocessers indflydelse på læring.  

 

At kunne udvælge og anvende relevante teorier på konkrete problemstillinger 

og aktuelt stof. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, skriftligt arbejde, 

casearbejde. 

 

 

 

https://videnskab.dk/krop-sundhed/professor-man-fortraenger-ikke-overgreb
http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm483823
https://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-bliver-elever-motiveret-i-skolen
https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/article4378571.ece
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Forløb 6 

 

Ungdom, identitet og køn i det senmoderne samfund 

Indhold 

 

Materiale: 

 

O. Schultz Larsen: Psykologiens Veje, 2014, Systime. 

Kap. 17, s. 281-299ø 

Kap. 2, s. 25-36 

 

M. Levander, H. Hylsberg, M. Rantzau-Meyer: Anvendt psykologi, 2005-

2011, 5. udgave, Systime. 

S. 184-186 + 239-240 (kopi om identitet fra Anvendt Psykologi). 

 

Ravn, F. 2014. Hvad er heteronormativitet? 

 

 

Film:  

 

Når 2 køn ikke er nok. DR 2016. Del 2. 

 

Ærlig talt - transkønnethed 

https://www.youtube.com/watch?v=_i5df5Vp8Bs 

 

Ending the Straight World Order. Mads Ananda Lodahl at TEDxCopenhagen 

https://www.youtube.com/watch?v=eosTHMwVhyk 

 

 

Artikler: 

 

Evig ungdom til hele flokken, Politiken 2014.  

http://politiken.dk/magasinet/feature/art5523386/Evig-ungdom-til-hele-

flokken 

 

Kulturel bagage bestemmer vores uddannelse, Videnskab.dk 2008. 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/kulturel-bagage-bestemmer-vores-

uddannelse 

 

Unge i dag er ikke narcissister – de er pressede, Videnskab.dk 2017 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-i-dag-er-ikke-narcissister-de-er-

pressede 

 

Drenge lærer teknik, piger lærer omsorg, Information, 2009. 

https://www.information.dk/kultur/2009/06/drenge-laerer-teknik-piger-laerer-

omsorg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_i5df5Vp8Bs
https://www.youtube.com/watch?v=eosTHMwVhyk
http://politiken.dk/magasinet/feature/art5523386/Evig-ungdom-til-hele-flokken
http://politiken.dk/magasinet/feature/art5523386/Evig-ungdom-til-hele-flokken
https://videnskab.dk/kultur-samfund/kulturel-bagage-bestemmer-vores-uddannelse
https://videnskab.dk/kultur-samfund/kulturel-bagage-bestemmer-vores-uddannelse
https://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-i-dag-er-ikke-narcissister-de-er-pressede
https://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-i-dag-er-ikke-narcissister-de-er-pressede
https://www.information.dk/kultur/2009/06/drenge-laerer-teknik-piger-laerer-omsorg
https://www.information.dk/kultur/2009/06/drenge-laerer-teknik-piger-laerer-omsorg
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Omfang 

 

11 lektioner á 90 min.  

Formål og 

særlige 

fokuspunkter 

 

 

At kursisterne får kendskab til tværteoretiske begreber, problemstillinger og 

temaer, vi i dag forbinder med det senmoderne ungdomsliv.  

 

At kunne læse, forstå og tilegne sig teoretisk viden om identitetsdannelse i 

ungdomstiden. 

 

At få kendskab til forskellige teoriers perspektiver på køn og kønsforskelle.  

 

At kunne anvende psykologisk viden på genkendelige problemstillinger med 

relation til den senmoderne ungdom. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, skriftligt arbejde, 

fagdiskussioner, synopsis. 

 

 

 

I alt svarende til ca. 480 sider. 


