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Titel 0 

 

Metode 

Indhold Grundbog/kernestof: 

 

Schultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2019): 

 

- Uddrag fra Kapitel 2 ”Den mangfoldige psykologi” 

Tre videnskabelige traditioner (hentet tidligere udgave af bogen) 

 

- Uddrag fra Kapitel 3 ”Videnskabsteori og metode”  

3.0 Videnskabsteori og metode  

3.1 Metode 

 

Jensen, Charlotte Tieka & Quorning, Katrine: Undersøgelser i psykologi - Systime 

iBog (2017): 

- Kapitel 1: Metode og kritiske overvejelser 

- 1.1 Forskningsmetoder 

- 1.2 Forsøgseffekter og fejlkilder 

- 1.3 Etiske overvejelser 

- 1.4 Kritiske spørgsmål 

 

Supplerende stof  
Slides om de forskellige psykologiske retninger baseret løst på kapitlet ”Den 

mangfoldige psykologi” fra Psykologiens Veje.  

Herunder videoer til at illustrere begreber inden for retningerne: 

 

 “Jim's Pavlovian Prank on Dwight - The Office”: 

 https://www.youtube.com/watch?v=11zRl9bWY_A  

 

 “Cat ring the bell for food”: 

 https://www.youtube.com/watch?v=jrOsu9gpvGE  

 

 “Human Behaviour experiment Lift Antics”: 

 https://www.youtube.com/watch?v=XZDLbbfT9_Q  

 

Slides om hvordan man laver en mini-feltundersøgelse + en skabelon 

 

Omfang 

 

8 x 50 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål: 

- Repetition af forskellige psykologiske teoretiske retninger og metodiske 

tilgange. 

- Jeg kan redegøre for de væsentligste forskelle mellem de tre 

videnskabelige traditioner inden for psykologi 

- Jeg kan forholde dig kritisk til en psykologisk undersøgelse. 

https://psykveje.systime.dk/?id=5753
https://psykveje.systime.dk/?id=5754
https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/?id=130
https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/?id=168
https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/?id=169
https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/?id=170
https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/?id=171
https://www.youtube.com/watch?v=11zRl9bWY_A
https://www.youtube.com/watch?v=jrOsu9gpvGE
https://www.youtube.com/watch?v=XZDLbbfT9_Q
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- Jeg kan diskutere betydningen af fejlkilder, forsøgseffekter og 

undersøgelsens rammer for en psykologisk undersøgelses validitet og 

reliabilitet. 

- Jeg kan udføre en psykologisk mini-feltundersøgelse og forholde dig 

kritisk til din undersøgelses metoder og resultater. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Virtuel undervisning  

- Gruppearbejde (læsning, begrebsforståelse, fælles notedokument) 

- Planlægning og udførelse af mini-feltundersøgelse samt præsentation af 

undersøgelserne i mindre grupper.  

 

 

 

 

Titel 1 

 

Tema 1: Udvikling og opdragelse 

Indhold Grundbog/kernestof: 

 

Nyt stof: 

Schultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2019): 

- Kapitel 5: Medfødte forskelle (hele kapitlet) 

- Kapitel 7: Småbarnet (hele kapitlet) 

 

Ravn, Flemming og Wolff, Troels: Fra celle til selfie, Columbus iBog 

(2015): 

- 1.1: Den gode omsorg 

- 1.4: Winnicott og tilknytning 

- 1.6: Erikson: Livslang identitetsskabelse 

 

Thormann, Inger uddrag fra kapitlet ”Omsorgssvigt”, i Gyldendals 

Psykologi Håndbog (2005) 

 

Repetition: 

Schultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2019) 

- Kapitel 6: Udviklingspsykologi 

   - Daniel Stern (hele afsnittet) 

   - John Bowlby og Mary Ainsworth (hele afsnittet) 

 

- Kapitel 8: Tilknytningsforstyrrelser 

  - Omsorgssvigt 

  - Børns reaktioner på omsorgssvigt 

  - Risiko og resiliens 

 

Supplerende stof 
 

Dokumentarer: 

https://psykveje.systime.dk/?id=5666
https://psykveje.systime.dk/?id=5054
https://psykologi.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=137
https://psykologi.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=140
https://psykologi.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=142
https://psykveje.systime.dk/?id=5044
https://psykveje.systime.dk/?id=5043
https://psykveje.systime.dk/?id=5129
https://psykveje.systime.dk/?id=5128
https://psykveje.systime.dk/?id=5128
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- ”Børnenes hemmelige verden, afsnit 2 – de store følelser”, DR (2015) 

- ”Børn, tæv og tigermødre”, TV2 (2012) 

 

Undersøgelser: 

Jensen, Charlotte Tieka & Quorning, Katrine: Undersøgelser i psykologi - 

Systime iBog (2017): 

- 4.8 Påvirker din tilknytningsstil dine kærlighedsforhold? 

 

Shultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2019): 

- Undersøgelse: Dunedin-studiet om selvkontrol 

- ”Skældud er skidt for børn” 

 

Omfang 

 

19 x 50 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål: 

- Jeg kan redegøre for og forholde mig kritisk til teoretikerne 

Erikson, Stern, Bowlby og Winnicott vedr. børns udvikling. 

 

- Jeg er bevidst om, at medfødte forskelle som temperament har 

indflydelse på børns udvikling og forstår derfor mennesket som 

et produkt af både arv og miljø. 

 

- Jeg kan redegøre for de fire opdragelsesstile med særligt fokus 

på opdragelse i den senmoderne familie. 

 

- Jeg kan vurdere betydningen af opdragelse, institution og familie 

i forhold til det senmoderne barn. 

 

- Jeg kan diskutere hvordan tilknytningsforstyrrelser og 

omsorgssvigt i barndommen kan påvirke børns udvikling 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Virtuel undervisning  

- Fotosafari med Eriksons udviklingskriser 

- Gruppearbejde (læsning, begrebsforståelse) 

- Dokumentaranalyse 

- Caseanalyse samt skriv en fiktiv case (opdragelsesstile) 

- Synopsis-træning 

 

 
  

https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/?id=176
https://psykveje.systime.dk/?id=5079
https://psykveje.systime.dk/?id=5086


 

 

Side 5 af 11 

 

Titel 2 

 

Tema 2: Læring og motivation 

Indhold Grundbog/kernestof: 

Ravn, Flemming og Wolff, Troels: Fra celle til selfie, Columbus iBog (2015): 

- 6.3: Læring  

 

Søgaard, Ulla: Psykologi - Aktuelle teorier og nyere forskning, Gyldendal (2013): 

- Kapitel 4: Indlæring 

- Albert Banduras sociale indlæringsteori 

 

Schultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2020): 

 

- Kapitel 12: Tænkningen udvikling (forsiden om Piagets indlæringsteori) 

 

- Kapitel 13: Viden, læring og undervisning     

- Samspilsprocesser (Om Vygotskis teori om zonen for nærmeste udvikling)   

 

- Kapitel 17: Eksistentiel og humanistisk psykologi 

- Højdepunktsoplevelser og flow 

 

- Kapitel 21: Socialpsykologi 

- Roller (uddrag) 

 

Breining, Jesper: Skak – Alle fag på ét bræt – Systime, iBog (2020): 

- Growth mindset – jeg kan ikke, endnu  

 

Høegh-Olsen: 20 psykologiske eksperimenter – Plurafutura Publishing (2017): 

- Juhl og Madsen: Kapitel 7 - Pygmalion-effekten (Afsnittene: Rosenthals 

rotteeksperiment + Pygmalion i klasselokalet Oak School eksperimentet) 

 

Lærernoter baseret på teksten: Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “what” and 

“why” of goal persuits: Human needs and the self-determination of behavior. 

Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. 

 

Supplerende stof:  

Podcast: Nørder og normies P1 – Baglandet d. 11. februar 2020 

 

Synopsis-bilag: 

Bilag 1: “Mor til fire: Kæft, trit og retning i skolen virker jo” (uddrag), af Annegrethe 

Rasmussen, Politiken, d. 5. marts 2011 

 

Bilag 2: “Børn fik diplomer for at være klar til at starte i skole” (uddrag), af Tine Zedeler, 

Helsingør Dagblad, d. 1. maj 2017 

 

https://psykologi.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=186
https://psykveje.systime.dk/?id=5242
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5291#c11708
https://psykveje.systime.dk/?id=5384
https://psykveje.systime.dk/?id=p5534
https://skak.systime.dk/index.php?id=239#c892
https://docs.google.com/document/d/1CMbfatdGdViTJoXPw63YnQ0FG43qy1ljEkMz-7c8gTE/edit?usp=sharing
https://www.dr.dk/radio/p1/baglandet/baglandet-2020-02-11
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Bilag 3: “Forskningsnyt: Nysgerrige børn bliver mere intelligente”, af Thomas Nielsen, 

Psykolognyt 2003 

 

Omfang 

 

50 minutter x 30 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål: 

- Jeg har et overordnet kendskab til læring med afsæt i teori om 

hukommelse, opmærksomhed og multitasking. 

- Jeg kan forklare hvilken betydning motivation, følelser, søvn og motion har 

for læring. 

- Jeg kan forklare forskellige psykologiske retningers syn på læring, herunder 

behaviorisme, kognitiv psykologi, neuropsykologi, humanistisk psykologi 

og den kulturhistoriske skole. 

- Jeg kan reflektere over min egen læring i skolen, herunder hvilken 

betydning corona-nedlukning har for min læring. 

- Jeg kan redegøre for pygmalion-effekten og kritisk forholde sig til 

forsøgene om denne samt betydningen af lærer-elev relationen samt og 

sociale og faglige roller i en klasse har for læring. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Virtuel undervisning  

- Gruppearbejde (læsning, begrebsforståelse) 

- Inddragelse af egne erfaringer om læring til at forstå teorier og begreber 

- Skriv henvendelse til undervisningsministeren om hindringer for den 

optimale læringssituation under nedlukning med faglig argumentation  

- Træning i at skrive problemstillinger og udvælgelse af relevant teori på 

baggrund af podcast om rollespilsefterskole 

- Synopsis-træning + fremlæggelse på Flipgrid 
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Titel 3 

 

Tema 3: Ondskab og polarisering 

Indhold Grundbog/kernestof: 

Schultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2020): 

 

- Kapitel 24: Ondskab 

- Det onde som frihed 

- Opvækstens betydning 

- Fravær af empati 

- Fravær af selvkontrol 

- Moralsk frakobling 

 

- Kapitel 8: Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt 

- Psykopaterne (supplerende tekst til kapitel 8) 

 

- Kapitel 21: Socialpsykologi 

- Holdninger  

 

Jensen, Charlotte T. & Quorning, Katrine: Undersøgelser i psykologi - Systime(2017): 

- 4.6 Imiterer du andres voldelige handlinger?  

 

Kuschel, Rolf & Zand, Faezeh: Ondskabens Psykologi – Frydenlund 2004:  

- Ulven i fåreklæder: Ekstreme bevægelsers manipulation med menneskeliv 

(uddrag s. 90-101) 

 

Digital uddannelse (D.U.D.E): LIKE – 2019:    

- Kapitel 5.1 - Polarisering 

 

Stærkefællesskaber: Radikalisering og ekstremisme - Baggrundsviden 

 

Supplerende stof:  

Videoklip: 

Bobo Doll Experiment (Bandura) 

Zetland – om forskere og forsvarsadvokater (brugt i forbindelse med kognitiv 

dissonans og polarisering) 

 

Dokumentarer: 

Vrede Piger, episode 2 – DR 2019 

Jonestown-massakren: Hvad skete der? Episode 1 – DR2 2018  

 

Podcast: 

Under indflydelse 2: Ned i kaninhullet – Cybernormer, Cybernauterne 2013  

 

https://psykveje.systime.dk/?id=5627
https://psykveje.systime.dk/?id=5633
https://psykveje.systime.dk/?id=5632
https://psykveje.systime.dk/?id=5631
https://psykveje.systime.dk/?id=5628
https://psykveje.systime.dk/?id=p5114
https://psykveje.systime.dk/?id=p5531
https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/?id=158
https://drive.google.com/file/d/1IlwfzNnF3kdSCmW_TPdDLbfgRETnK_NR/view?usp=sharing
https://stærkefællesskaber.dk/foreninger/baggrundsviden/radikalisering/
https://www.youtube.com/watch?v=eqNaLerMNOE
https://www.facebook.com/watch/?v=650407382331757
https://www.dr.dk/drtv/se/vrede-piger_71628
https://open.spotify.com/episode/7sca4m31NYfHVxrWuTUV0C?si=MRhMEbJVTo2YPKOgz_83bw&nd=1
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Synopsis-bilag: 

Bilag 1: ”Den gådefulde massemorder”, Jakob Binderup, Jyllands-Posten, 16.04.2012 

 

Bilag 2: ”Debat: Sådan håndterer man en ung, der er i fare for at blive radikaliseret”, 

Ahmet Demir, Politiken, 18.07.2016 

 

Bilag 3: ”Politisk polarisering og konflikt blokerer for de gode argumenter”, Andreas G. 

Jensby, Aarhus BSS school of business and social sciences - Aarhus Universitet, 

27.03.2013 

 

Omfang 

 

 50 minutter x 30 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål: 

- Jeg kan skelne mellem forskellige former for ondskabsfulde handlinger og 

intentionerne bag 

- Jeg kan forklare hvordan opvækst, herunder genetisk arv og miljøet, kan 

have betydning for at udvikle destruktiv adfærd 

- Jeg kan forholde mig til hvordan man kognitivt kan overbevise sig selv 

om at begå ondskabsfulde handlinger 

- Jeg kan forklare hvilken betydning gruppetilhør, identitet og polarisering 

kan have for at begå ekstreme og/eller hadefulde handlinger 

- Jeg kan forholde mig til gruppepolarising og radikaliseringsprocesser før 

og efter internettet   

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

- Virtuel undervisning  

- Gruppearbejde (læsning, begrebsforståelse) 

- Gruppediskussioner om ondskab og ligheder/forskelle mellem sekter, 

influencers og radikaliserende højrepolitiske grupper 

- Virtuelle gruppefremlæggelser med slides om Svendens ondskabstyper  

- Refleksioner om fordomme og forforståelser af psykopati 

- Dokumentaranalyse 

- Træning i at skrive problemstillinger og udvælgelse af relevant teori på 

baggrund af podcast om polarisering på youtube 

- Synopsis-træning + fremlæggelse på Flipgrid 
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Titel 4 

 

Når livet er svært 

Indhold Grundbog/kernestof: 

Schultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2020): 

 

Kapitel 23: Stress og coping 

- Stress og coping 

- Akut og kronisk stress 

- Stress: Et samspil mellem ydre og indre faktorer 

- Problemer i det moderne arbejde 

- Udbrændthed og menneskearbejde 

- Coping 

 

Kapitel 28: Kriser og kollektive katastrofer (hele kapitlet) 

 

Kapitel 30: Klinisk psykologi 

- Nervøse tilstande 

 

Ravn, Flemming og Wolff, Troels: Fra celle til selfie, Columbus iBog (2015): 

- Langvarig stress og grunde til stress 

 

Høegh-Olsen: 20 psykologiske eksperimenter – Plurafutura Publishing (2017): 

- Thomas Nielsen: Kapitel 12 – Indlært hjælpeløshed 

 

Supplerende stof:  

Artikler: 

Dobbelt så mange kvinder som mænd får PTSD - TV2, d. 14. marts 2019 

 

”Rolig, skeptisk, lydhør, bekymret eller skråsikker?: Din personlighedstype afgør, 

hvordan du reagerer i coronakrisen” - Politiken, d. 10. april 2020  

 

Coronakrisen: Sådan tackler du din corona-angst - Politiken, d. 18. marts 2020 

 

Case: Maja brød sammen med stress og tog på kaotisk eventyr til Frankrig 

(uddrag) - DR/tværs, d. 18. april 2021 

 

Synopsis-bilag: 

Bilag 1: ”Jeg er stresset, og jeg tror ikke, det er min egen skyld”, Sophie Winkel, 

Information, 18.07 2015 

 

Bilag 2: ”Hver tredje gymnasieelev føler ofte stress: Det perfekte er blevet normalt”, Kevin 

Ahrens og Daniel Ehnhuus, DR.dk, 23.12 2017  

 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5559
https://psykveje.systime.dk/?id=p5574
https://psykveje.systime.dk/?id=p5573
https://psykveje.systime.dk/?id=c12524
https://psykveje.systime.dk/?id=c12523
https://psykveje.systime.dk/?id=p5806
https://psykveje.systime.dk/?id=p5615
https://psykologi.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p219
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-03-14-dobbelt-saa-mange-kvinder-som-maend-faar-ptsd-20-aarig-blev-ramt-efter-mobning
https://politiken.dk/podcast/dulyttertilpolitiken/art7709895/Coronakrisen-S%C3%A5dan-tackler-du-din-corona-angst
https://www.dr.dk/mitliv/tvaers/maja-broed-sammen-med-stress-og-tog-paa-kaotisk-eventyr-til-frankrig
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Bilag 3: ”Angst: Sådan opdager og hjælper du unge med angst”, Trine Lind Laursen 

altompsykologi.dk, 02.2019 

 

Omfang 

 

27 x 50 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål: 

- Jeg kan redegøre for hvad en krise er, herunder skelne mellem forskellige 

typer af kriser samt kendetegn for en akut traumatisk krises forløb 

- Jeg kan redegøre for forskellige typer af stress, angst og depression og 

årsager til lidelserne jævnfør behaviorisme og psykoanalyse samt 

udviklingstendenser i det senmoderne samfund. 

- Jeg kan forholde mig til forskellige coping-strategier, herunder diskutere 

fordele og ulemper ved dem i forskellige situationer. 

- Jeg kan forklare hvad personlighed og personlighedstræk går ud på, og 

hvilken betydning det kan have i forbindelse med modgang i livet. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Virtuel undervisning  

- Gruppearbejde (læsning, begrebsforståelse) 

- Case-analyse om små cases angst og stress 

- Synopsis-træning + fremlæggelse på Flipgrid 
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Titel 5 

 

Feltundersøgelse 

Indhold Grundbog/kernestof: 

 

Selvvalgt psykologisk viden fra pensum som skal indgå som del af 

feltundersøgelsen. 

 

Teksterne fra forløb om metode: 

Schultz Larsen, Ole: Psykologiens Veje – Systime, iBog (2019): 

 

- Uddrag fra Kapitel 2 ”Den mangfoldige psykologi” 

Tre videnskabelige traditioner (hentet tidligere udgave af bogen) 

 

- Uddrag fra Kapitel 3 ”Videnskabsteori og metode”  

3.0 Videnskabsteori og metode  

3.1 Metode 

 

Jensen, Charlotte Tieka & Quorning, Katrine: Undersøgelser i psykologi - Systime 

iBog (2017): 

- Kapitel 1: Metode og kritiske overvejelser 

- 1.1 Forskningsmetoder 

- 1.2 Forsøgseffekter og fejlkilder 

- 1.3 Etiske overvejelser 

- 1.4 Kritiske spørgsmål 

   

 

Omfang 

 

22 x 50 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål: 

- Udarbejde en feltundersøgelse, herunder et lave et undersøgelsesdesign 

- Anvendelse af psykologisk viden fra forløbene 

- Indsamling og bearbejdning af egen indsamlet empiri 

- Repetition af flere af teorierne og metodebegreberne vi har været 

igennem 

- Kritisk refleksion omkring egen feltundersøgelses metode, validitet, 

reliabilitet og etik 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Læreroplæg om krav til feltarbejdet og repetition metode og kritik 

- Brainstorm  

- Feltarbejde 

- Udarbejdning af feltrapport 

- Gruppefremlæggelser af feltundersøgelsen 

 

 

 

https://psykveje.systime.dk/?id=5753
https://psykveje.systime.dk/?id=5754
https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/?id=130
https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/?id=168
https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/?id=169
https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/?id=170
https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/?id=171

