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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’). Også inkl. den supplerende tekst ’Er rige 
mennesker lykkelige?’ 
 
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 (dog kun ’Etnocentrisme og 
kulturrelativisme’, ’Stereotyper og fordomme’ og ’Kontaktteorien’) 
 
Kapitel 23 Stress og coping  
 

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

virkelighedens fængsel’ og ’Moralsk frakobling’) 

 

I-bogen:  
https://psykologiensveje.systime.dk (2017) 
      
Tekster: 
  
Jepsen, Helene (2015): ”8 ud af 10 danskere har symptomer på stress”. Fra TV2-

dk 

 

Navne, Helene: ”Hver tredje soldat kommer styrket hjem fra krigstjeneste”. Fra 

Politiken  

 

 

Videoer 

 

”Menneskedyret” (afsnit 1). Fra TV2  

 

Omfang  20-25 timer. 65 s.  

Særlige 
fokuspunkter  

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

som videnskabeligt fag og den grundlæggende videnskabelige tilgang. Desuden 

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

https://psykologiensveje.systime.dk/


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 – tilknytning, udvikling, opdragelse og kultur 

  

Indhold  Kernestof  

 

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

’Køn og kønsforskelle’ samt den supplerende tekst ’Undersøgelse: 

Kønsstereotyper’) 

 

Kapitel 5 Medfødte forskelle 

 

Kaptiel 6 Udviklingspsykologi (dog kun ”Erik Erikson” og ”John Bowlby og 

Mary Ainsworth”) 

 

Kapitel 8 Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt 

 

Kapitel 10 Opdragelse, familie og dagsinstitution (dog undtagen ”Fra lydighed til 

selvstændighed” og ”Dagsinstitutionen”). 

 

Kapitel 19 Ungdom og senmodernitet (dog undtagen ’Frigørelse fra forældrene’, 
’Den narcissistiske ungdom’, ’Selvrealisering og ansvarspres’. ’Unge i 
konkurrencestaten’ og ’Tre socialkarakterer’) 
 

  

I-bogen  

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

   

Tekster:  

 

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

liv”. Fra videnskab.dk 

 

  

Videoer 

 

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

 

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

 

 

https://psykologiensveje.systime.dk/


  

Omfang  20-25 timer. 55 s.  

Særlige 
fokuspunkter  

Fokus med forløbet er at belyse udviklingen i mennesket liv i de første år. 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.  

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

psykologiske undersøgelser.  

 

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 
  

Det lærende menneske 

Indhold  Kernestof  

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

’Metode’ og ’Kritiske vurderinger af undersøgelser’) 

 

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

 
Kapitel 13 Viden, læring og undervisning (inkl. den supplerende tekst 
’Læringsstile’) 
 
Kapitel 20 Kommunikation 
(https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5429&L=0) (Dog kun ”Nonverbal 

kommunikation” og ”Kommunikationens fire niveauer”), Inkl. den supplerende 

tekst ’Facework’ 
 
Kapitel 31 Idrætspsykologi (dog kun ’Motivation’) 
 
 

I-bogen  

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

Tekster  

 

Mikkelsen, Morten (2011): ”Lærere glemmer at arbejde med elevers 

hukommelse”. Kristeligt Dagblad.  

 

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


Mikkelsen, Morten (2014): ”Dygtige unge mister motivationen i skolen”. 

Kristeligt Dagblad.  

 

Video 
 

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

 

Omfang  20-25 timer. 60 s.  

Særlige 

fokuspunkter  

Fokus gennem modulet er at sammenkoble læring og ungdomspsykologi ud fra 

psykologiske perspektiver. Der har især været fokus på ungdommen i det 

senmoderne, og de særlige udfordringer som opstår her. Desuden har der været 

fokus på kognitionspsykologi og læring. Dermed har læringsmålene været at: 

 kunne redegøre for centrale kognitions- og ungdomspsykologisk teorier 

og undersøgelser samt viden om læring, undervisning og motivation 

 udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige 

discipliner  

 bruge viden fra forskellige psykologi perspekter til at forklare 

udfordringen med kognition og læring i et ungdomsperspektiv, her især 

hukommelsesteorier 

 formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og 

præcis måde  

  

 

 


