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

 
Titel 1 
 

Introduktion til psykologien 

Indhold Kernestof 
 
”Introduktion” (s. 7-8) I: Levander, M., Hylsberg, H., Rantzau-Meyer, M. og Stordal, 
K. Anvendt psykologi (5. udg. 2. oplag), Århus: Systime. 
 
Youtube-video: ”Den mangfoldige psykologi”: 
https://www.youtube.com/watch?v=g8TSJpr2z-c  
 
Psykologiens veje: ”Hverdagstænkning og videnskabelig tænkning” 
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=1439  
 
Hansen, Anne M & Toft, Lotte (2004) Hvorfor ryger Nille? 2. udg. 1. opl. Erhvervs-
skolernes Forlag 2000, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ DK, www.ef.dk ISBN: 
87-7881-465-0 (uddrag) 
 
Pavlovs hundeforsøg: ”Classical Conditioning – Ivan Pavlov” 
https://www.youtube.com/watch?v=hhqumfpxuzI  
 
Video om de tre videnskabelige retninger: 
https://www.youtube.com/watch?v=xFow8X91wcE  
 
Fra Hvad vil du vide?: ”Forskellen på kvantitative og kvalitative metoder” og ”Validi-
tet og reliabilitet” 
 
Ca. 15 NS 
 

Omfang 
 

6 undervisningsgange varende i alt 9 timer 

Særlige fokus-
punkter 

I dette første introduktionsforløb til psykologien har vi arbejdet med at skabe et 
overblik over de forskellige psykologiske retninger, som ligger til grund for mange af 
de efterfølgende teorier. 
Herudover har vi arbejdet med at forstå, at psykologien trækker på alle tre videnska-
belige retninger, og hertil fået en forståelse af de taksonomiske niveauer (redegørel-
se, analyse, diskussion). I forlængelse af dette har vi beskæftiget os med hverdags-
tænkning kontra videnskabelig tænkning, og hertil måder at formulere sig på i psyko-
logien. 
 
Særlige fokuspunkter: 
- Hverdagstænkning kontra videnskabelig tænkning 
- Psykoanalysen 
- Adfærdspsykologien 
- Kognitiv psykologi 
- Postmoderne 
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- Kvantitet og kvalitet 
- Repræsentativitet 
- Validitet 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, youtube-film i forbindelse med eksperimentelle 
forsøg, skriftlig prøve 
 

 



 

Side 4 af 11 

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

Udvikling, omsorg og tilknytning 

Indhold Træningstekster 
 
”Lasse alene i verden”. Sørensen, M. S. Politiken, 2003 
 
”Kære Lola” (s. 104-105 + 142) I: Jensen, L. (2010) Den store far, mor og børn 
 
"Man kan ikke råbe 'din store idiot' nede under vandet". Saietz, D. I: Politiken, 2009 
 
”Tvangsadoption: Michelles nyfødte barn er kun til låns”. Jessen, F.B. I: Kristeligt 
Dagblad, 2015 
 
”Dan Turéll bad sin datter holde det hemmeligt, at de gik på værtshus”. Buch-
Larsen, A.L & Mathiasen, M. H. Tv2.dk, 2017 
 
”Omsorgssvigtede børn i velstillede familie overses”. Jessen, F. B. Kristeligt Dagblad, 
2015  
 
”Er du mors lille dreng?”. DR-dokumentar (mitCFU.dk) 
 
Teoretisk stof 
 
”Familie- og systemteorier”, ”Opdragelse i familier” (s. 239-243), ”Udviklingspsyko-
logi” (s. 179-183 + s. 188-199, s. 200-206), ”Tryghed, kontakt og kærlighed” (s. 99-
102)  I: Levander, M., Hylsberg, H., Rantzau-Meyer, M. og Stordal, K. Anvendt psyko-
logi (2005-2008) (5. udg. 2. oplag), Århus: Systime. 
 
Selvproduceret Power Point præsentation om Baumrinds opdragelsesformer. 
 
”Forsøg med pædagogiske metoder (Anerkendende/autoritær/Laissez faire)”  
https://www.youtube.com/watch?v=7knYHysbDlo  
 
”Theory of Mind” (s. 105-106) I: Newman, B.M. og Newman, P.R. (2016): Theories 
of Human Development  
 
”Sally-Anne test” (Theory of Mind) 
https://www.youtube.com/watch?v=QjkTQtggLH4  
 
“Still Face Experiment: Doctor Edward Tornick” 
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0 (Stern, ansigtsduetter) 
 
”Harlow’s Monkeys” https://www.youtube.com/watch?v=_O60TYAIgC4 
 
Tilknytningsmønstre: ”The strange situation – Mary Ainsworth”: 
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https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU , 
”Attachment - avoidant”:  https://www.youtube.com/watch?v=AGRT6VjnTm8 
” Secure, Insecure, Avoidant Ambivalent Attachment in Mothers Babies”: 
https://www.youtube.com/watch?v=DRejV6f-Y3c 
 
”Omsorg, hvad er det?” og ”Else Christensens undersøgelse” (s. 61-72). I: Brørup, 
M. m.fl. (1999) Den nye PSYKOLOGIHÅNDBOG  
 
”Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer; modstandsdygtighed og social arv”, Poul-
sen, A. (2008) 
 
Ca. 67 NS 
 

Omfang 
 

13 undervisningsgange varende i alt 19,5 timer 

Særlige fokus-
punkter 

I andet forløb har der været fokus på barnets udvikling ift. almenområdet. Det fast-
låste og det løsrevne familiemønster har været gennemgået samt forskellige opdra-
gelsesmetoder. I forlængelse af dette har vi arbejdet med tilknytning og omsorg, 
hvorunder omsorgssvigt er blevet gået i dybden med.  
Evnen til at kunne sætte sig i andres sted og forestille sig ting (Theory of Mind) har 
ligeledes været en del af udviklingsperspektivet. 
Slutteligt har vi beskæftiget os med risiko og resiliens gennem arbejdet med risiko- 
og beskyttelsesfaktorer, kort i forbindelse med social arv og mønsterbrud. 
 
Særlige fokuspunkter: 
- Baumrinds opdragelsesmetoder 
- Eriksons faseteori  
- Winnicotts overgangsfase 
- Sterns udviklingsteori (domæner, ansigtsduetter) 
- Bowlby og Ainsworths tilknytningsteori 
- Theory of Mind (Sally-Anne Test) 
- Else Christensens fire former for omsorgssvigt 
- Arne Poulsens risiko- og beskyttelsesfaktorer 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, matrixarbejde, gruppearbejde, analyse af dokumentar, analyse af 
youtube-klip, klassediskussioner, caselæsning 
 
 

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

Læring og hukommelse 

Indhold Træningstekster 
 
”Kultur har afgørende virkning på hjernen” I: Videnskab.dk, 25.06.14 
https://videnskab.dk/kultur-samfund/kultur-har-afgorende-virkninger-pa-hjernen  
 
”Claus fra Hillerød er med i ”Kongerigets Klogeste”: Jeg har ikke læst mig til at være 
intelligent” I: Hillerødposten, 02.01.16 http://hilleroed.lokalavisen.dk/claus-fra-
hilleroed-er-med-i-kongerigets-klogeste-jeg-har-ikke-laest-mig-til-at-vaere-intelligent-
/20160102/artikler/701029948/1030  
 
”Hvorfor anbragte børn?” I: Lær for Livet, https://laerforlivet.dk/om-laer-for-
livet/vores-arbejde/hvorfor-anbragte-boern/  
 
”Unge vidner er troværdige” I: Videnskab.dk, https://videnskab.dk/kultur-
samfund/unge-vidner-er-trovaerdige  
 
”Personlighed påvirker karaktererne mere end intelligens”. Christensen, B. I: Viden-
skab.dk, https://videnskab.dk/kultur-samfund/personlighed-pavirker-karaktererne-
mere-end-intelligens  
 
”Øjenvidners hukommelse kan blive bedre” I: Berlingske.dk 
https://www.b.dk/danmark/oejenvidners-hukommelse-kan-blive-bedre  
 
Teoretisk stof 
 
”Intelligenser og læring” (s. 7-23) I: Jensen, C. N. (2006) Psykologiske temaer Kirke 
Værløse: Billesøe og Baltzer 
 
”Det kognitive perspektiv” (s. 59-64), ”Læring” (s. 217-227), ”Holdninger”, ”For-
domme og stereotypier” (s. 256-257) og ”Hukommelse, perception og indlæring” (s. 
292-308) I: Levander, M., Hylsberg, H., Rantzau-Meyer, M. og Stordal, K. Anvendt 
psykologi (2005-2008) (5. udg. 2. oplag), Århus: Systime.  
 
Selvproduceret Power Point om Dual Coding Theory, Priming og Memnoteknikker.  
 
“Selective attention test”: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=vJG698U2Mvo 
“The Monkey Buisness Solution”: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=IGQmdoK_ZfY   
 
Stoops eksperiment (procedural hukommelse) 
 
Ca. 50 NS 

Omfang 
 

8 undervisningsgange varende 12 timer 
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Særlige fo-
kuspunkter 

I det tredje forløb har fokus været på (ind)læring og hukommelse i forbindelse med 
hjernens kognitive funktioner. Vi har beskæftiget os med forskellige måder at lære og 
tænke på, og hertil har vi også beskæftiget os med intelligens ifølge Gardner.  
Ud over det kognitive perspektiv i forhold til læring, har vi også beskæftige os med 
det interaktionelle/sociale perspektiv, hvor Vygotskys ZNU har været i fokus.  
Hukommelse har også været i centrum for dette forløb, hvor vi har arbejdet med tre 
slags hukommelse, følelser i forbindelse med hukommelse og falske erindringer. Her-
til har selektiv opmærksomhed også været behandlet. 
 
Særlige fokuspunkter: 
- Kognitive skemaer 
- Holdninger, fordomme og stereotyper 
- Læringsstile: Entwistle; konvergent og divergent tænkning 
- Piaget: Assimilation og akkomodation 
- Gardners syv intelligenser 
- Vygotsky: Zonen for nærmeste udvikling 
- Bandura: Modelindlæring 
- Rosenthaler-effekten og halo-effekten 
- Korttids- og langtidshukommelse 
- Tre former for hukommelse: Semantisk, procedural og episodisk 
- Priming 
- Dual-coding theory 
- Falske erindringer 
- Selektiv opmærksomhed 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, caselæsning, klassediskussioner, mindre eksperi-
menter med kognitive skemaer, selektiv opmærksomhed og procedural hukommelse 
hvor kursisterne selv deltager. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 
 

Gruppedynamikker og ondskab 

Indhold Træningstekster 
 
”Onde situationer: Fra eksperiment til virkelighed”. Philip Zimbardos eksperiment 
med fangevogtere og fanger. I: Psykologiens veje (UDGÅET): 
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=1583  
 
”Ondskabens banalitet” I: Berlingske Tidende, 2004 
https://www.b.dk/verden/ondskabens-banalitet  
 
”Krigerne – Fjendens ansigt” (del 1). DR1-dokumentar fra 2005 
 
Teoretisk stof 
 
”Socialpsykologi” (s. 238-239 + 244-254 + 257-266) I: Levander, M., Hylsberg, H., 
Rantzau-Meyer, M. og Stordal, K. Anvendt psykologi (2005-2008) (5. udg. 2. oplag), 
Århus: Systime. 
 
“Asch Conformity Experiment”: 
https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA  
 
”Milgram Obedience Study”: https://www.youtube.com/watch?v=fCVlI-_4GZQ 
 
“The Bystander Effect”:  https://www.youtube.com/watch?v=OSsPfbup0ac  
 
“Sheriffs Robber’s Cave experiment explained”: 
https://www.youtube.com/watch?v=DPk-BYAA12A  
 
”Bandura and Social Learning Theory”: 
https://www.youtube.com/watch?v=NjTxQy_U3ac  
 
Ca. 30 NS 

Omfang 
 

7 undervisningsgange varende 10,5 timer 

Særlige fokus-
punkter 

I fjerde forløb har vi haft vægt på det socialpsykologiske område. Vi har beskæftiget 
os med, hvad der sker når mennesker indgår i sociale konstellationer, særligt i grup-
per og med autoriteter.  
Herudover har vi arbejdet med roller, normer og stereotyper, hvortil konformitet er 
faldet i forlængelse heraf. 
Hvordan gruppedynamikker opstår og forløber, samt en gruppes lederskab er også 
blevet vægtet højt. Slutteligt har vi arbejde med ondskab i forbindelse med lydighed 
og autoritet samt Zimbardos fængselseksperiment. 
 
Særlige fokuspunkter: 
- Asch’s konformitetseksperiment 
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- Banduras modelindlæring (Bobo-doll) 
- Milgrams lydighedseksperiment (lydighed og autoritet) 
- Gruppetyper (primær, sekundær, formel, uformel, referencegruppe) 
- Ledertyper (formel og uformel, autoritær, demokratisk, Laissez-faire) 
- Roller og rollekonflikt 
- The Bystander effect 
- Sherifs eksperiment (os og dem, ind- og udgruppe) 
- Zimbardos fængselseksperiment (ondskab, onde situationer)  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppe- og matrixarbejde, analyse af dokumentar/eksperiment, 
caselæsning, klassediskussioner 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 5 
 

Identitet og kultur i det senmoderne samfund 

Indhold Træningstekster 
 
”Er dit barn særligt sensitiv?” I: Skolebørn.dk af Ulla Hinge Thomsen. 
http://www.skoleborn.dk/maj_2015/er-dit-barn-sarligt-sensitiv.html  
 
”Hvorfor må man ikke takke nej til alkohol i Danmark?”. Kronik i Politiken af Laura 
Marie Månsson, 2015 http://politiken.dk/debat/art5576045/Hvorfor-m%C3%A5-
man-ikke-takke-nej-til-alkohol-i-Danmark  
 
”Min seksualitet strider imod alt, min familie står for”. Information, 14. november, 
2015 https://www.information.dk/debat/2015/11/seksualitet-strider-imod-familie-
staar  
 
”Unge føler sig presset af mange valg” I: Berlingske, 18.08.05 
https://www.b.dk/danmark/unge-foeler-sig-presset-af-mange-valg  
 
”Smukke mennesker er klogere end gennemsnittet” Politiken, af Peter Voergaard. 
2011 http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art4992901/Smukke-
mennesker-er-klogere-end-gennemsnittet  
 
”Teenagepige mellem to kulturer: Khadijes og Mounas egen vej”, ” Teenagepige mel-
lem to kulturer: Forældrenes krav – far og datter” og ” Teenagepige mellem to kultu-
rer: At flytte hjemmefra”. https://www.youtube.com/watch?v=kQAKKbiQGKY , 
https://www.youtube.com/watch?v=kQAKKbiQGKY og 
https://www.youtube.com/watch?v=bTmA4R6wuJ8  
 
“Challenging Gender Roles and Categories”: 
https://www.youtube.com/watch?v=0BwleH5n5eY  
 
Teoretisk stof 
”Stress kan slå ihjel” (s. 43-45), ”Kulturel frisættelse og stammefællesskaber” (s. 158-
164), ”Ungdom og identitet” (s. 165-181) I: Jensen, C. N. (2006) Psykologiske temaer 
Kirke Værløse: Billesøe og Baltzer 
 
”Køn og kønsforskelle” (s. 25-36) I: Larsen, O. S (2012) Psykologiens Veje, Århus: Sy-
stime 
 
”Stress, krop og sjæl” (s. 155-162), ”Roller”, ”Normer” (s. 244-249), ”Et beskrivende 
og et komplekst kulturbegreb” (s. 333-343). I: Levander, M., Hylsberg, H., Rantzau-
Meyer, M. og Stordal, K. Anvendt psykologi (2005-2008) (5. udg. 2. oplag), Århus: Sy-
stime. 
 

Samlet informationsark om trækteori og FFM: Peter la Cour: femfaktormodellen 
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i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 1. April 2018 fra 

http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=75062 og http://www.e-

stimate.dk/fagligheden-bag/femfaktor-modellen/  

Ca. 65 NS 
 

Omfang 
 

8 undervisningsgange varende 12 timer 

Særlige fo-
kuspunkter 

I dette femte forløb har vi fået indblik i forskellige måder at forstå, hvordan menne-
skelig personlighed ser ud. Kort har vi brugt FFM som en mulig vinkel, der forstår 
mennesker som indehavere af specifikke personlighedstræk, mens et indblik i det 
senmoderne samfund har haft en mere indeterministisk forståelse af personligheden, 
idet en mere konstruktionistisk vinkel her er blevet anlagt. 
Fokus har været på ungdommens udfordringer, særligt kulturel frisættelse, identitets-
kriser, de mange valg og digitale medier indflydelse. 
I forbindelse med det senmoderne samfunds mange muligheder er stress og coping 
blevet behandlet. 
Endvidere har der i forlængelse af identitet også været fokus på kønsidentitet og 
kønsforskelle.  
 
Særlige teorier:  
- FFM/trækteori 
- Det senmoderne samfunds kulturelle frisættelse (Ziehe) 
- Individualistisk kontra kollektivistisk kultur 
- Kultursammenstød: mangelteori, kontekstteori og det komplekse kulturbegreb 
- Køn og kønsforskelle 
- Stress (kortvarig kontra langvarig stress) samt coping. 
- Roller og normer 
- Referencegruppe (og de andre typer af grupper)

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, matrixarbejde, analyse af youtube-klip, caselæs-
ning, eksamenseksempel, klassediskussioner. 
 

 
 
 


