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Titel 1  
  

Mennesket og gruppen 

Indhold  Kernestof:  
Introduktion til psykologi og Hverdagspsykologi vs. videnskabelig psykologi 
 
Kapitel 16 Psykoanalyse (dog undtagen ’Optakten’, ’Seksualdriften’, ’Den 
psykoseksuelle udvikling’ og ’Psykoanalytisk terapi’) 
 
Kapitel 17 Eksistentiel og humanistisk psykologi (dog undtagen ’Hvad er 
eksistentialisme?’ og ’Martin Buber’) 
 
Kapitel 18 Personlighedspsykologi (dog kun ’The Big Five’ og ’Den risikovillige og 
forsigtige type’) 
 
Kapitel 21 Socialpsykologi (dog kun ’Hvad er en gruppe?’. ’Gruppepres og social 
kontrol’ og ’Intergruppekonflikter’) 
 
Kapitel 22 Kulturmøder og kulturforskelle 
 
Kapitel 23 Stress og coping (dog undtagen ’Fra industriarbejde til service- og 
vidensarbejde)  
 

Kapitel 24 Ondskab (dog kun ’Lydighedens dilemma’, Zimbardo og 

virkelighedens fængsel’ og ’Moralsk frakobling’) 

 

I-bogen:  
https://psykologiensveje.systime.dk (2017) 
      
Tekster: 
  
Brinkmann, Svend (2014): ”Hold op med at mærke efter i dig selv”. Fra 

Information 

 

Dam, Freja (2018): ”Norsk instruktør skaber film om sin egen kidnapning”. Fra 

Politiken 

  
Hammershøj, Lars Geer & Willig, Rasmus (2006): “Forbandet fri”. Fra 

Magasinet Asterisk 

 

Jepsen, Helene (2015): ”8 ud af 10 danskere har symptomer på stress”. Fra TV2-

dk 

 

Larsen, Louise (2010): ”Set udefra: Polstret personlighed”. Fra Weekendavisen 

 

Nørgaard, Jais & Tuxen, Katja Sønder (2016): ”Psykolog: Naturligt at mobbe 

dem, der stikker ud fra gruppens normer”. Fra DR.dk 

https://psykologiensveje.systime.dk/


 

Sørensen, Charlotte Juul (2016): ”Personligheden påvirker studievalg og 

karakterer”. Fra AU.dk 

 

Andet: 

 

”Eksistenspsykologi” fra Liv.dk 

 

Videoer 

 

”Menneskedyret” (afsnit 1). Fra TV2  

 

Omfang  35-40 timer. 113,5 s.  

Særlige 
fokuspunkter  

Gennem forløbet er formålet for eleverne at opnå en forståelse for psykologien 

som videnskabelig fag og den grundlæggende videnskabelige tilgang. Desuden 

har formålet været, at eleverne skulle opnå en viden om kernediscipliner inden for 

personligheds- og socialpsykologien, herunder psykoanalyse, eksistenspsykologi, 

humanistisk psykologi, personlighedpsykologi, stress, kulturpsykologi og 

socialpsykologi 

Desuden er fokus for modulet at:  

 skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig funderet psykologi  

 redegøre for centrale teorier  

 opnå en analytisk forståelse af kernestoffet  

 sætte kernestoffet ind i et historisk og kulturelt perspektiv  

 formidle den psykologiske viden med et fagligt begrebsapparat  

Titel 2 Familien – udvikling, opdragelse og kultur 

  

Indhold  Kernestof  

Kapitel 3 Videnskabsteori og metode (dog kun ’Observationsundersøgelse’, 

’Spørgeskemaundersøgelse’ og ’Interview’) 

 

Kapitel 4 Køn og kønsforskelle (dog kun ’Kønsforskelle i barndom og ungdom’ 

og ’Kønnet som biologi’) 

 

Kapitel 5 Medfødte forskelle 

 

Kaptiel 6 Udviklingspsykologi (dog undtagen ’Margaret Mahler’) 

 

Kapitel 7 Småbarnet (dog undtagen ’Aggression og raseri’) 

 

Kapitel 8 Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt 

 

Kapitel 10 Opdragelse, familie og dagsinstitution  

 

Kapitel 19 Ungdom og senmodernitet (dog kun ’En flodbølge af muligheder’, ’ 

’Kapital og habitus’, ’Hvad er identitet?’, ’Sociale arenaer, roller og identitet’ og 

’Den narcissistiske ungdom’) 

  



Kapitel 24 Det senmoderne familieliv (kun 

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5483&L=0)  

I-bogen  

https://psykologiensveje.systime.dk (2017).  

   

Tekster:  

 

Grøn, Susanne Vigsø (2014): ”Det er blevet sværere at være ung” Fra DR.dk  

 

Høi, Poul (2011): ”Tigermødre er bare bedre”. Fra Berlingske 

 

Lykkeberg, Rune (2007): ”De lyder som deres bedsteforældre fra 60’erne, når de 

unge protesterer imod tendenser til kontrol og ensretning. Men det betyder ikke, 

at de tager fejl”. Fra Information 

 

Ringgaard, Anne (2014): ”Unge med indvandrerbaggrund er splittede mellem to 

liv”. Fra videnskab.dk 

 

Schultz, Nikolaj Stengade (2010): ”Hvordan tænker spædbørn?”. Fra 

videnskab.dk 

 

Thiis, Elisabeth (2016): ”Lad skumfidussen ligge: Selvkontrol er nøglen til succes 

i livet”. Fra TV2.dk 

 

Zand, Nilo (2009): ”Internettet skaber de unges identitet”. Fra Berlingske 

  

Videoer 

 

”Den perfekte opdragelse”. Fra TV2 (afsnit 1) 

 

”Er du mors lille dreng?” (1. og 3. del). Fra TV2 

 

”TED-talk: The neurons that shaped civilization” (engelsk) 

 

”Tigermor og lektiekuren”. Fra DR 

 

 

  

Omfang  40-45 timer. 110 s.  

Særlige 
fokuspunkter  

Fokus med forløbet er at belyse udviklingen i mennesket liv fra fødslen til 

ungdommen. Der er fokus på kompleksiteten i menneskets udvikling, og hvordan 

både miljøet og biologien har en betydning. Desuden har der også været fokus på, 

når udviklingen går galt grundet tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt.  

Desuden har der med fokus på ungdommen været fokus på udviklingen af 

identitet i ungdomsårene i det senmoderne.   

Der har også været fokus på metode og anvendelsen af denne i forhold til 

psykologiske undersøgelser.  

 

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5483&L=0
https://psykologiensveje.systime.dk/


Desuden er formålet at:  

 kunne redegøre for centrale psykologiske begreber og teorier  

 udvælge og anvende relevant psykologisk viden og metoder på konkrete 

psykologiske problemstillinger   

 kunne forholde sig kritisk til den psykologiske viden på et fagligt 

grundlag  

 formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og 

præcis måde  

  

  

Titel 3 
  

I retten: kriminalitet, kognition og vidnepsykologi 

Indhold  Kernestof  

Kapitel 3 Videnskabsteori og metode (dog kun ’Eksperiment’) 

 

Kapitel 11 Kognitiv psykologi (dog undtagen ’Den kognitive terapi’) 

  
Kapitel 24 Ondskab (dog kun ’Aggressionens natur’, ’Opvækstens betydning’, 

’Fravær af empati’ og ’Fravær af selvkontrol’) 

 

I-bogen  

https://psykologiensveje.systime.dk  (2017) 
 

Tekster  

Balvig, Flemming (2005): ”Kriminologi”. Fra ”Introduktion til psykologi” 

(2005), s. 924-934. 

 

Barse, Marie (2014): ”Kan en psykopat selv gøre for det?”. Fra videnskab.dk 

 

Graven, Andres (2011): ”Kan man stole på hukommelsen?”. Fra videnskab.dk 

 

Matzen, Jeppe (2014): ”Kriminalitetens byggesten”. Fra Weekendavisen 

 

Nielsen, Anders Holm (2016): ”Hvor godt kan fire vidner gengive et 

slagsmål?”. Fra DR.dk 

 

Spilde, Ingrid (2008): ”Affald gør os til lovbrydere”. Fra videnskab.dk 

 

Vannebo, Astri (2012): ”Unge begår vold for spændingens skyld”. Fra 

videnskab.dk 

 

Vind, Leif (2008): ”Unge og risikoadfærd”. Fra bladet STOF, s. 51-54 

 

Video 
 

”De voldelige unge” (2008). Fra TV2 (Dokumentar). 

 
  

https://psykologiensveje.systime.dk/


Omfang  25 - 30 timer. 90 s.  

Særlige 

fokuspunkter  

Fokus gennem modulet er at anskue kriminalitet fra forskellige psykologiske 

perspektiver, herunder både social-, udviklings-, personligheds- og 

kogntionspsykologisk. Desuden inddrages klinisk psykologi også som en mulig 

forklaring på kriminalitet:  

 kunne redegøre for centrale kriminologiske teorier og undersøgelser  

 udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige 

discipliner til at forklare kriminalitet 

 brug kognitiv psykologi til at forklare udfordringen med vidnepsykologi, 

her især hukommelsesteorier 

 formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og 

præcis måde  

  

Titel 4 

  

I skolen: læring, viden, undervisning, motivation og kommunikation 

Indhold  Kernestof  

Kapitel 9 Fra behavioristisk til social-kognitiv læringsteori 

(https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5135&L=0) (Dog undtagen 

’Adfærdsterapi’) 

 

Kapitel 12 Tænkningens udvikling 

(https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5242) (Dog undtagen ’Leo Vygosky 

og den kulturhistoriske skole’) 

 

Kapitel 13 Viden, læring og undervisning 

(https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5242)  

Desuden også den supplerende tekst Læringsstile 

 

Kapitel 15 Intelligens (https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5331) (Dog 

undtagen ’Børn med særlige forudsætninger’ og ’Følelsernes intelligens’) 

 

Kapitel 20 Kommunikation 

(https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5429&L=0) (Dog kun ”Nonverbal 

kommunikation”, ”Kommunikationens fire niveauer” og ’Mobilen og de sociale 

medier’ (indtil ’Online kommunikation’)) Inkl. den supplerende tekst 

’Facework’ 

  

Tekst: 

 
Aisinger, Pernille (2008): ”Tænketank: ’Skolen’s brug af læringsstile er problematisk”. 

Folkeskolen.dk 

Andersen, Frans Ørsted (2018): ”Elevens motivation må ikke kun være drevet af ros og 

12-taller”. Blivklog.dk (Alinea) 

 

Christensen, Bo Karl (2017): ”Prisvindende forskning: Vi lærer gennem 

belønning”. Fra videnskab.dk   

  

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5135&L=0
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5242
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5242
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5331
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5429&L=0


Frank, Lone (2011): ”Den mest vidunderlige ting”. Fra Weekendavisen 

 

Video 

 

’Skolen. Verdensklasse på 100 dage’. Fra TV2 (2008) (afsnit 1) 

 

 

Omfang  20-25 timer. Ca. 90 s.  

Særlige 

fokuspunkter  

Forløbet har fokus på at belyse problemstillinger vedr. læring, motivation, 

undervisning, kommunikation og viden. Området er blevet belyst ud fra flere 

forskellige perspektiver med fokus på skolen som område. Dette med viden fra 

flere psykologiske perspektiver, således eleverne opnår indsigt i, hvorledes dele 

af psykologien tilsammen kan udgøre en helhedsorienteret forklaringsmodel.  

  

Desuden er formålet at:  

 kunne redegøre for centrale psykologiske begreber og teorier  

 udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete 

psykologiske problemstillinger samt at kunne perspektivere ud til andre 

stofområder  

 opnå en analytisk forståelse af teorierne anvendelse på konkrete 

problemstillinger  

 kunne forholde sig kritisk til den psykologiske viden  

 formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og 

præcis måde  

  

  

Titel 5  

  

Psykologiske metoder - feltarbejde  

Indhold  Kernestof:  

Kapitel 33 Psykologiske feltundersøgelser  

I-bogen:  

https://psykologiensveje.systime.dk Hele kapitlet  

      

Omfang  25-30 timer. Ca. 25 s.  

Særlige 

fokuspunkter  

Der har gennem forløbet været fokus på metodernes anvendelsesmuligheder, 

begrænsninger samt mulige validitets og reliabilitets problematikker.  

  

Desuden er formålet for modulet at:  

   

– redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder 

kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne 

skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden   

– 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 

metodisk begrebsapparat   

– argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med 

et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde   

https://psykologiensveje.systime.dk/


  

 

 

 


