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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Forløb 1 Psykologiens mangfoldighed  

Forløb 2 Omsorg, svigt og mønsterbrud 

Forløb 3 Min hjerne driller mig – kognitionspsykologi  

Forløb 4 Dem og os – socialpsykologi  

Forløb 5 Identitet i en so-me-tid – personlighedspsykologi  

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema pr. forløb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forløb 1 
Psykologiens mangfoldighed  

Indhold Grundbogstekst: 
Larsen, Ole Schultz (2010): Psykologiens Veje, Systime, iBog  
 
1. Hvad er psykologi? https://psykveje.systime.dk/?id=5769  
2. Den mangfoldige psykologi https://psykveje.systime.dk/?id=4760  

- Arv og miljø https://psykveje.systime.dk/?id=4789  
- Tre videnskabelige traditioner https://psykveje.systime.dk/?id=5773  

 
(7 sider)  
 
Supplerende materiale:  
 
Tekster: 
 
Casen: Hvorfor ryger Nille (2000), Kræftens Bekæmpelse forening (3 sider)  
 
Film og video: 
Behaviorism: Pavlov, Watson and Skinner (1 side): 
https://www.youtube.com/watch?v=xvVaTy8mQrg  
 
Baby Alberts Experiments (1 side): 
https://www.youtube.com/watch?v=FMnhyGozLyE  
 
An example of a Skinner box (0,5 side): 
https://www.youtube.com/watch?v=MOgowRy2WC0  
 
Maslow’s hierarchy of needs – The Lion King (0,5 side): 
https://www.youtube.com/watch?v=UxdvcAJFRnc  
 
Test Your Awareness (0,5 side): 
https://www.youtube.com/watch?v=UfA3ivLK_tE  
 
 
 
Ca. 14 sider i alt 

Omfang 6 lektioner af 50 minutter  

https://psykveje.systime.dk/?id=5769
https://psykveje.systime.dk/?id=4760
https://psykveje.systime.dk/?id=4789
https://psykveje.systime.dk/?id=5773
https://www.youtube.com/watch?v=xvVaTy8mQrg
https://www.youtube.com/watch?v=FMnhyGozLyE
https://www.youtube.com/watch?v=MOgowRy2WC0
https://www.youtube.com/watch?v=UxdvcAJFRnc
https://www.youtube.com/watch?v=UfA3ivLK_tE


 

Særlige 
fokuspunkter 

Faglige mål:  
- Demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold 

til det normalt fungerende menneske. 
- Inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske 

problemstillinger. 
- Demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og 

etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne 
mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden. 

- Demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og behandle 
problemstillinger i samspil med andre fag.    

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/individuel- og 
gruppearbejde/skriftligt arbejde/quiz/ 

  
  



 
  

Forløb 2 Omsorg, svigt og mønsterbrud  

Indhold Grundbogstekst: 
Larsen, Ole Schultz (2010): Psykologiens Veje, Systime, iBog  
 
6. Udviklingspsykologi  

- Margaret Mahler:  
https://psykveje.systime.dk/?id=5051  

- Daniel Stern:  
https://psykveje.systime.dk/?id=5044   

o Begyndende selv:  
https://psykveje.systime.dk/?id=5049   

o Kerneselv:  
https://psykveje.systime.dk/?id=5048  

o Det subjektive selv: 
https://psykveje.systime.dk/?id=5047  

o Det verbale selv:  
https://psykveje.systime.dk/?id=5046  

o Det narrative selv:  
https://psykveje.systime.dk/?id=5045  

- John Bowlby og Mary Ainsworth:  
https://psykveje.systime.dk/?id=5043  

 
8. Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt  

- Eksperiment med abeunger:  
https://psykveje.systime.dk/?id=5132  

- Spædbarnsdepression og hospitalisme:  
https://psykveje.systime.dk/?id=5131  

- Omsorgssvigt:   
https://psykveje.systime.dk/?id=5129  

- Børns reaktioner på omsorgssvigt  
https://psykveje.systime.dk/?id=5128  

 
29 sider  
 
Supplerende materiale:  
 
Tekster: 
Case: Lene og Tanja fra Psykologiens Veje, oprindeligt: Margaretha Berg Brodén: 
Mor og barn i ingenmandsland, Gyldendal 1996: 
https://psykveje.systime.dk/?id=5028 (2 sider) 
 
Riisager, Magnus (2020): Sårbarhed og resiliens (7 sider)  
 
Blogindlæg: Jeg er et mælkebøttebarn (2018) (1 side): 
https://copenhagenfamily.dk/jeg-er-et-maelkeboettebarn/  
 

https://psykveje.systime.dk/?id=5051
https://psykveje.systime.dk/?id=5044
https://psykveje.systime.dk/?id=5049
https://psykveje.systime.dk/?id=5048
https://psykveje.systime.dk/?id=5047
https://psykveje.systime.dk/?id=5046
https://psykveje.systime.dk/?id=5045
https://psykveje.systime.dk/?id=5043
https://psykveje.systime.dk/?id=5132
https://psykveje.systime.dk/?id=5131
https://psykveje.systime.dk/?id=5129
https://psykveje.systime.dk/?id=5128
https://psykveje.systime.dk/?id=5028
https://copenhagenfamily.dk/jeg-er-et-maelkeboettebarn/


 

 
 
Film/video: 
11 Month Old Twins Dancing To Daddy’s Guitar (0,5 side): 
https://www.youtube.com/watch?v=to7uIG8KYhg  
 
The Strange Situation, Mary Ainsworth 1969, Developmental Psychology (1 
side): https://www.youtube.com/watch?v=m_6rQk7jlrc  
 
Kampen om Johannes (2014), DR2 (10 sider)  
 
Harlow’s Studies on Dependency in Monkeys (2 sider): 
https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I  
 
Sådan overlever du en lortebarndom (2018), DR2 (20 sider)  
 
ca. 43 sider  
i alt 72 sider   

Omfang ca. 18 lektioner af 50 minutter  

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof  
- Menneskets udvikling, herunder betydning af arv, miljø, køn og kultur  
- Tilknytning, sårbarhed og resiliens 

 
Faglige mål:  

- Demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold 
til det normalt fungerende menneske 

- Redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af 
psykologiske teorier, begreber og undersøgelser 

- Formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof 
samt udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige 
kilder, herunder digitale medier, til at undersøge disse problemstillinger 
og kunne forholde sig kritisk til den anvendte viden på et fagligt grundlag 

- Inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske 
problemstillinger  

- Demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og 
etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne 
mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden 

- Argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt 
begrebsapparat på en klar og præcis måde 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde/individuel - og gruppearbejde/quiz/matrix/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=to7uIG8KYhg
https://www.youtube.com/watch?v=m_6rQk7jlrc
https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I


 

Forløb 3 Min hjerne driller mig - kognitionspsykologi   

Indhold Grundbogstekst: 
Larsen, Ole Schultz (2010): Psykologiens Veje, Systime, iBog  
 
11. Kognitiv psykologi 
https://psykveje.systime.dk/?id=5192  

- De første kognitive psykologer  
https://psykveje.systime.dk/?id=5240  

- Opmærksomhed   
https://psykveje.systime.dk/?id=5238  

- Perception  
https://psykveje.systime.dk/?id=5237  

- Hukommelse   
https://psykveje.systime.dk/?id=5236  
 

13. Viden, læring og undervisning  
- Læringsformer   

https://psykveje.systime.dk/?id=5294  
- Samspilsprocesser  

https://psykveje.systime.dk/?id=5291  
- Motivationsprocesser   

https://psykveje.systime.dk/?id=5290  
 
28 sider  
 
Supplerende materiale:  
 
Tekster: 
Case: Rewitz, Anna Furbo (2018), Ung med ADHD, 4. udgave, ADHD-foreningen. 
(10 sider)  
 
Breiting, Søren (2010), Sådan kan du bedre huske og lære noget, i Psykologiens 
Veje, Systime iBog: https://psykveje.systime.dk/?id=5220 (2 sider) 
 
 
Film/video: 
Jim’s Pavlovian Prank on Dwight – The Office (0,5 side): 
https://www.youtube.com/watch?v=11zRl9bWY_A  
 
Dad Motivates Daughter for School (0,5 side):  
https://www.youtube.com/watch?v=pC4WTc3CT5w  
 
Work For It! – Exam Motivation (1 side):  
https://www.youtube.com/watch?v=CpbURV2UAQw  
 
How To Stay Motivated – The Locus Rule (2 sider)  
https://www.youtube.com/watch?v=8ZhoeSaPF-k  

https://psykveje.systime.dk/?id=5192
https://psykveje.systime.dk/?id=5240
https://psykveje.systime.dk/?id=5238
https://psykveje.systime.dk/?id=5237
https://psykveje.systime.dk/?id=5236
https://psykveje.systime.dk/?id=5294
https://psykveje.systime.dk/?id=5291
https://psykveje.systime.dk/?id=5290
https://psykveje.systime.dk/?id=5220
https://www.youtube.com/watch?v=11zRl9bWY_A
https://www.youtube.com/watch?v=pC4WTc3CT5w
https://www.youtube.com/watch?v=CpbURV2UAQw
https://www.youtube.com/watch?v=8ZhoeSaPF-k


 

 
Når mobilen tager magten (2015), TV2 (12 sider)  
 
28 sider  
i alt 56 sider   

Omfang ca. 18 lektioner af 50 minutter  

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof  
- Psykologiske, sociale, digitale og kulturelle forholds betydning for læring, 

motivation og hukommelse  
- Perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af 

sig selv og omverdenen 
 
Faglige mål:  

- Demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold 
til det normalt fungerende menneske 

- Redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af 
psykologiske teorier, begreber og undersøgelser 

- Formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof 
samt udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige 
kilder, herunder digitale medier, til at undersøge disse problemstillinger 
og kunne forholde sig kritisk til den anvendte viden på et fagligt grundlag 

- Inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske 
problemstillinger  

- Argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt 
begrebsapparat på en klar og præcis måde 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde/individuel - og gruppearbejde/quiz/test/ 

 

  



 

Forløb 4 Dem og os – socialpsykologi  

Indhold Grundbogstekst: 
Larsen, Ole Schultz (2010): Psykologiens Veje, Systime, iBog  
 
20. Kommunikation  

- Nonverbal kommunikation  
https://psykveje.systime.dk/?id=5450  

- Johari-vinduet  
https://psykveje.systime.dk/?id=5447  

 
21. Socialpsykologi  

- Hvad er en gruppe?   
https://psykveje.systime.dk/?id=5536  

- Gruppepres og social kontrol  
https://psykveje.systime.dk/?id=5535  

- Roller (kun uformelle roller)  
https://psykveje.systime.dk/?id=5534  

 
22. Kulturmøder og kulturforskelle  

- Kulturmøder  
https://psykveje.systime.dk/?id=5556  

 
24. Ondskab  

- Lydighedens dilemma   
https://psykveje.systime.dk/?id=5630  

 
25 sider  
 
Supplerende materiale:  
 
Tekster: 
Psykologiforsøget der løb løbsk (2010), Videnskab.dk (4 sider), 
https://videnskab.dk/kultur-samfund/psykologiforsoget-der-lob-lobsk    
 
Vi er forsøgskaninerne i det sociale eksperiment (2018), Kforum (5 sider), 
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Camilla-Mehlsen-og-Vincent-
Hendricks-bog  
 
Film/video: 
Asch Conformity Experiment (1 side): 
https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA  
 
Brain Games – Asch Line Study (1 side):  
https://www.youtube.com/watch?v=BOBhKR4MK3w  
 
Youtube kanal: PrisonExperiment (5 sider)  
https://www.youtube.com/user/PrisonExperiment/videos  

https://psykveje.systime.dk/?id=5450
https://psykveje.systime.dk/?id=5447
https://psykveje.systime.dk/?id=5536
https://psykveje.systime.dk/?id=5535
https://psykveje.systime.dk/?id=5534
https://psykveje.systime.dk/?id=5556
https://psykveje.systime.dk/?id=5630
https://videnskab.dk/kultur-samfund/psykologiforsoget-der-lob-lobsk
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Camilla-Mehlsen-og-Vincent-Hendricks-bog
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Camilla-Mehlsen-og-Vincent-Hendricks-bog
https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA
https://www.youtube.com/watch?v=BOBhKR4MK3w
https://www.youtube.com/user/PrisonExperiment/videos


 

 
Milgram Experiment (Derren Brown) (3 sider)  
https://www.youtube.com/watch?v=y6GxIuljT3w  
 
19 sider  
i alt 44 sider   

Omfang ca. 18 lektioner af 50 minutter  

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof  
- Social adfærd, gruppepsykologiske processer og social indflydelse 
- Kommunikation i sociale sammenhænge og på digitale medier  
- Stereotyper, fordomme og diskrimination 

 
Faglige mål:  

- Demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold 
til det normalt fungerende menneske 

- Redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af 
psykologiske teorier, begreber og undersøgelser 

- Formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt 
udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, 
herunder digitale medier, til at undersøge disse problemstillinger og 
kunne forholde sig kritisk til den anvendte viden på et fagligt grundlag 

- Inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske 
problemstillinger  

- Demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og 
etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne 
mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden 

- Vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til 
menneskers tænkning og handlinger 

- Argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt 
begrebsapparat på en klar og præcis måde 

- Demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og behandle 
problemstillinger i samspil med andre fag. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde/individuel - og gruppearbejde/test/socialpsykologiske 
øvelser/fremlæggelser  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=y6GxIuljT3w


 

Forløb 5 Identitet i en so-me-tid – personlighedspsykologi  

Indhold Grundbogstekster: 
Larsen, Ole Schultz (2010): Psykologiens Veje, Systime, iBog  
 
18. Personlighedspsykologi  

- The Big Five 1 side  
https://psykveje.systime.dk/?id=5664  

- Den forsigtige og den risikovillige type 2 sider  
https://psykveje.systime.dk/?id=4852  

- Vestens hurtige puls 1 side 
https://psykveje.systime.dk/?id=4850  

 
19. Ungdom og senmodernitet  

- Hvad er identitet? 1 side  
https://psykveje.systime.dk/?id=5422  

- Krop, køn og identitet 2 sider  
https://psykveje.systime.dk/?id=5421  

- Frigørelse fra forældrene 1 side  
https://psykveje.systime.dk/?id=5420  

- Sociale arenaer, roller og identitet 2 sider  
https://psykveje.systime.dk/?id=5419  

 
23. Stress og coping  

- Akut og kronisk stress 1 side  
https://psykveje.systime.dk/?id=5574  

- Stress: Et samspil mellem ydre og indre faktorer  
https://psykveje.systime.dk/?id=5573 7 sider  

 
Zachariae, Bobby, Stresshåndtering, Aarhus Universitet (10 sider)  
 
28 sider  
 
Supplerende materiale:  
 
Tekster: 
Grøn, Susanne Vigsø, Det er blevet sværere at være ung (2016), dr.dk (1 side): 
https://www.dr.dk/levnu/boern/det-er-blevet-svaerere-vaere-ung  
 
Faglig viden om stress, Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen 
(6 sider) 
 
Lauritsen, Helle (2004), Jeg tuede i 2 måneder, folkeskolen.dk (3 sider) 
 
Lauritsen, Helle (2004), Jeg er snart på banen igen, folkeskolen.dk (2 sider)  
 
Case: Rytke, Jette Sunesen, Case om stress og studieliv, Studenterrådgivningen 
Aalborg Universitet (1 side)  

https://psykveje.systime.dk/?id=5664
https://psykveje.systime.dk/?id=4852
https://psykveje.systime.dk/?id=4850
https://psykveje.systime.dk/?id=5422
https://psykveje.systime.dk/?id=5421
https://psykveje.systime.dk/?id=5420
https://psykveje.systime.dk/?id=5419
https://psykveje.systime.dk/?id=5574
https://psykveje.systime.dk/?id=5573
https://www.dr.dk/levnu/boern/det-er-blevet-svaerere-vaere-ung


 

 
Jakobsen, Hanne Østli (2011), Kaffepausen forlænger livet, forskning.no (2 sider) 
 
Richard Lazarus om copingstrategier (1 side)     
 
Film/video: 
”I 7 sind”: KHADIJA og Kærligheden (2 sider): 
https://www.youtube.com/watch?v=wnM11OHV2F8  
 
Min indre kode (2014), DRKultur (16 sider)  
 
Mindfulness øvelser: https://mindhelper.dk/mental-fitness/mindfulness-
oevelser/ (1 side)  
 
35 sider  
i alt 63 sider   

Omfang ca. 18 lektioner af 50 minutter  

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof  
- Identitet og personlighed  
- Individuelle forskelle i livsstil og håndtering af udfordringer, herunder 

stress og coping 
 
Faglige mål:  

- Demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold 
til det normalt fungerende menneske 

- Redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af 
psykologiske teorier, begreber og undersøgelser 

- Formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof 
samt udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige 
kilder, herunder digitale medier, til at undersøge disse problemstillinger 
og kunne forholde sig kritisk til den anvendte viden på et fagligt grundlag 

- Inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske 
problemstillinger  

- Vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til 
menneskers tænkning og handlinger 

- Argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt 
begrebsapparat på en klar og præcis måde 

- Demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og behandle 
problemstillinger i samspil med andre fag. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde/individuel - og gruppearbejde/test/fremlæggelser/mindfulness øvelser.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=wnM11OHV2F8
https://mindhelper.dk/mental-fitness/mindfulness-oevelser/
https://mindhelper.dk/mental-fitness/mindfulness-oevelser/

