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Titel 1 

 

Krise og coping og den mangfoldige psykologi 

Indhold Kernestof: sider 24 

Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje ibog  

Den mangfoldige psykologi 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4760 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4788 

forsvarsmekanismer  

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4885 

kriser 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5576 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5590 
Mette Schilling: Menneskets Psykologi, Munksgaard, 2004, side 233-246. 

 

Supplerende stof:  

Case: 

Marianne mistede sin søn: I dag er vi en lykkelig familie med en stor sorg 13-12-

2017 

DANSKERNES HOLDNING TIL DØDEN. https://bornungesorg.dk/wp-

content/uploads/2015/06/2015juni-Befolkningsunders-gelse-om-holdninger-til-

d-den.pdf 

 

 

Særlige fokus-

punkter 

 Psykologiens mangfoldighed 

 Metodiske overvejelser 

 Cullbergs krise-teori  

 Case-analyse 

 Forsvarsmekanismer  

 

 demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til 

det normalt fungerende menneske 

 formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt 

udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, her-

under digitale medier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne 

forholde sig kritisk til den anvendte viden på et fagligt grundlag 

 demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og eti-

ske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem 

hverdagspsykologi og videnskabelig baseret 

 argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt begrebs-

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4760
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4788
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4885
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5576
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5590
https://bornungesorg.dk/wp-content/uploads/2015/06/2015juni-Befolkningsunders-gelse-om-holdninger-til-d-den.pdf
https://bornungesorg.dk/wp-content/uploads/2015/06/2015juni-Befolkningsunders-gelse-om-holdninger-til-d-den.pdf
https://bornungesorg.dk/wp-content/uploads/2015/06/2015juni-Befolkningsunders-gelse-om-holdninger-til-d-den.pdf


apparat på en klar og præcis måde 

 demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og behandle pro-

blemstillinger i samspil med 

 Netsøgning 

 

 

 

Titel 2 

 

Udviklingspsykologi 

Indhold Kernestof: sider 61 

Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje, i bog 

Udviklingspsykologi:  

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4966&L=0 

Erik H. Erikson: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5052&L=0 

Den moderne spædbarnsforskning: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5050&L=0 

Daniel Stern: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5044&L=0 

Begyndende selv: 

https://psykologiens:veje.systime.dk/index.php?id=5049&L=0 

Kerneselv: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5048&L=0 

Det subjektive selv: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5047&L=0 

Det verbale selv: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5046&L=0 

Det narrative selv: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5045&L=0 

John Bowlby: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5043&L=0 

Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5098&L=0 

Forsøg med abeunger: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5132&L=0 

Spædbarnsdepression og hospitalisme: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4966&L=0
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5052&L=0
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5050&L=0
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5044&L=0
https://psykologiens:veje.systime.dk/index.php?id=5049&L=0
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5048&L=0
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5047&L=0
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5046&L=0
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5045&L=0
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5043&L=0
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5098&L=0
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5132&L=0


https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5131&L=0 

De rumænske børnehjem: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5130&L=0 

Omsorgssvigt: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5129 

Børns reaktioner på omsorgssvigt: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5128 

Risiko og resiliens: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5123&L=0 

 

Supplerende stof:  

Case: 

Man gør et barn fortræd”, Politiken, 06.05.2001, 1. sektion, side 6 (uddrag) 

Toårige børn i pleje er lige så trygge som andre børn https://videnskab.dk/kultur-

samfund/toarige-born-i-pleje-er-lige-sa-trygge-som-andre-born 
 

Særlige fokus-

punkter 

 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 psyko-

logiske teorier, begreber og undersøgelser 

 inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstil-

linger 

 argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt begrebs-

apparat på en klar og præcis måde 

 formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt 

udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, her-

under digitale medier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne 

forholde sig kritisk til den anvendte viden på et fagligt grundlag 

 demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske 

problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hver-

dagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden 

 demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og behandle pro-

blemstillinger i samspil med andre fag. 

 Arv og miljø 

 

 

 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5131&L=0
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5130&L=0
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5129
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5128
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5123&L=0
https://videnskab.dk/kultur-samfund/toarige-born-i-pleje-er-lige-sa-trygge-som-andre-born
https://videnskab.dk/kultur-samfund/toarige-born-i-pleje-er-lige-sa-trygge-som-andre-born


 

Titel 3 

 

Identitet og ungdom 

Indhold Kernestof: sider 69 

Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje, I bog 

Kap 19: https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5392&L=0 

Goffman og Meyrowitz 

Wolf, Troels: Fra celle til selfie. Columbus s. 177-181 

Supplerende stof:  

Case: 

De perfekte piger: Vi må aldrig ramme bunden”, af Line Felholt, Politiken 27. 

september 2014 

 

Særlige fokus-

punkter 

 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 psyko-

logiske teorier, begreber og undersøgelser 

 argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt begrebs-

apparat på en klar og præcis måde 

 formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt 

udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, her-

under 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 problemstil-

linger 

 kommunikationens betydning i sociale sammenhænge og på digitale medi-

er 

 

 

Titel 4 

 

Ondskab 

Indhold Kernestof: sider 45 

Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje, I bog 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5617 

Nielsen, Peder: Psykologi og socialpsykologi s.140-143, 149, 153-154 

 

Supplerende stof: 

Case: 

”Perkerne mod white trash - når underklassen slås”, Af Olav Hergel, Politiken, den 5. 

november 2012 

” Unge begår vold for spændingens skyld” videnskab.dk https://videnskab.dk/kultur-

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5392&L=0
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5617


samfund/unge-begar-vold-spaendingens-skyld 

 

 

  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 ud-

vælge 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 hverdags-

psykologi 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 begrebsappa-

rat på en klar og præcis måde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Titel 5 

 

Kognition 

Indhold Kernestof: sider 31 

Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje, Systime I-bog  

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5192 

 

Supplerende stof: 

 

Særlige fokus-

punkter 

 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 psyko-

logiske teorier, begreber og undersøgelser 

 vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menne-

skers tænkning og handlinger 

 argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt begrebs-

apparat på en klar og præcis måde 

 Netsøgning  

 

 

 

Titel 6 

 

Eksamenstræning 

Indhold Kernestof:  

Hele ovenstående pensum 

 

Supplerende stof: 

Debat: Vi er lækre udenpå. Men indeni er vi totalt forvirrede Politiken 16.03.11 

Facebook øger selvrespekten. https://videnskab.dk/kultur-samfund/facebook-

oger-selvrespekten 

Minder, som ikke er minder. Weekendavisen, 20.02.2015 

Jeg var en knækket lille fyre… Alt for Damerne, nr. 33, 2005 
 

 

Særlige fokus-

punkter 

 demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til 

det normalt fungerende menneske 

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5192
https://videnskab.dk/kultur-samfund/facebook-oger-selvrespekten
https://videnskab.dk/kultur-samfund/facebook-oger-selvrespekten


 redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psyko-

logiske teorier, begreber og undersøgelser 

 formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt 

udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, her-

under 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 problemstil-

linger 

 demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og eti-

ske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem 

hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden 

 vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menne-

skers tænkning og handlinger 

 argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt begrebs-

apparat på en klar og præcis måde 

 demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og behandle pro-

blemstillinger i samspil med andre fag. 

 

 

 


