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Titel 1 
 

 

Det lærende menneske 

Indhold Kernestof:  
Psykologiens veje (iBog, Systime, 2020), kapitel 31. Idrætspsykologi (afsnittet om 

motivation), kapitel 12. Tænkningens udvikling 
Carol Dweck: “The power of believing that you can improve”, TED.com  

Psykologi - fra celle til selfie (Columbus, 2015), s. 130-137 + s. 249-276 + s. 278-286 
Digitale forstyrrelser - Like (Center for Information og Boblestudier, Københavns 

Universitet, 2019), s. 106-111 

 

Supplerende stof:  
Jette Hannibal: “Fastlåst og udviklende mindset” 

”Flow” og ”Orden i hovedet på den fede måde”, DPU 

Wendy Suzuki: ”The brain-changing benefits of exercise”, TED.com 
”Klæbehjerne og memoteknik - sådan husker Anders Matthesen et helt show”, Eu-

roman, 28.10.2013 
Videoklip med Anders Matthesen - Felix rykker ind, YouTube.com 

Videoklip med Clive Wearing, YouTube.com 
Videoklip med Pavlovs hunde, lille Albert, Skinnerbox og Bobo Doll-eksperimentet, 

YouTube.com 
”Tinder-ræs og like-jagt: Sådan har smartphonen ændret vores liv”, DR, 07.12.2019 

”Den digitale verden belønner vores hjerne”, videnskab.dk, 25.01.2020 
”Selvkontrol er afgørende for børns succes”, Information, 09.03.2016 

”Lad skumfidusen ligge: Selvkontrol er nøglen til succes i livet”, TV2, 10.03.2016 

”Ville du kunne vente med at spise flødebollerne”, DR1 P1, 13.03.2016 

Phones down: 20 min. challenge, YouTube.com 

”Hvad gør stress egentlig ved kroppen”, DR, 02.10.2017 
”Emma på 21 fik stress og opgav skolen: Det er blevet et princip for mig ikke at 

tage en uddannelse”, DR, 20.08.2019 
 

 

Omfang 

 

Ca. 40 lektioner, ca. 100 sider 

Særlige 

fokus-

punkter 

• Motivation, self-efficacy, flow, selvbestemmelse, målorientering, mindset 

• Hukommelse, neurale netværk, læringsstile, opmærksomhed, læringspyra-

miden, konsolidering, betingning, imitation og rollemodelindlæring 

• Skémata, adaptation, assimilation, akkommodation, Selv-teori og Omver-
dens teori, kognitiv dissonans, situeret læring og distribueret tænkning 

• Digitale forstyrrelser, hjernens belønningssystem, FOMO og selvkontrol 
• Stress og coping 

 

I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 
 

– demonstrere kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalt 
fungerende menneske  
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– redegøre for psykologisk viden i form af psykologiske teorier, begreber og under-
søgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst  

– formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge 
og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale me-

dier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig kritisk til den an-
vendte viden på et fagligt grundlag  

– inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger  
– redegøre for fagets forskningsmetoder, herunder kunne diskutere etiske pro-
blemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hverdagspsyko-
logi 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 mundtligt med et fagligt be-
grebsapparat på en klar og præcis måde  

– demonstrere viden om psykologis identitet og metoder 
 

 
Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/parabejde/individuelt arbejde/virtuel undervis-

ning 

 

 

 
Titel 2 

 

 
Det relationelle menneske 

Indhold Kernestof: 

Undersøgelser i psykologi (iBog, Systime, 2020), 1. Metode og kritiske overvejelser 
(afsnit 1.1 Forskningsmetoder + 1.2 Forsøgseffekter og fejlkilder), 2. Socialpsykologi 

(afsnit 2.9 Ville du misbruge din magt?) 
Psykologiens veje (iBog, Systime, 2020), kapitel 33. Psykologiske feltundersøgelser 

(afsnittene om observation, eksperiment, interview, spørgeskemaundersøgelse)  
Politisk psykologi (iBog, Systime, 2020), 2. Forskning i politisk psykologi (afsnit 2.2 

Kvantitativ metode) 

 
Psykologi - fra celle til selfie (Columbus, 2015), s. 24-27 + s. 32-39 

Psykologiens veje (iBog, Systime, 2020), kapitel 6. Udviklingspsykologi (afsnittet om 
Stern), kapitel 26. Det senmoderne familieliv (afsnittet om parforholdet), kapitel 

18. Personlighedspsykologi 

Forældre - hvor meget betyder de egentlig? (iBog, Systime, 2020), kapitel 7. Epige-

netik  
20 psykologiske eksperimenter - der ændrede vores syn på mennesket (Plurafu-

ture, 2011), kapitel 9. Menneskets tilknytning, s. 160-178 
En farlig arv, afsnit 1-4, DR, 26.02.2020 

 
 

Supplerende stof: 
Psykologiens veje (iBog, Systime, 2020), kapitel 8. Tilknytningsforstyrrelser og om-

sorgssvigt 
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Klip med Ainsworth’s Strange Situation Research, YouTube 

Klip med Harry Harlows abeforsøg, YouTube 

Eksperimentet: Sådan udvikler du dit barns hjerne bedst (1:3), DR 
Case: ”Lene og Tanja”, Psykologiens veje 

”Kærligheden er ustyrlig”, videnskab.dk, 28.12.2008 
”Charlotte mødte ’drømmemanden’: Jeg blev udsat for alle former for vold”, Politi-

ken, 15.06.2015  
Gift ved første blik 1 (1), DR, 04.09.2013 

For genert til at date - kærligheden findes i virtual reality, DR, 03.11.2019 
Gina Jacqueline - en sugardaters fortælling (1), DR, 01.10.2017 

”Jomfruer, drab og krav om sex: Sådan voksede kvindehadsk incel-kultur frem”, DR, 
26.01.2020 

”Et ægteskab uden øjenkontakt”, Kristeligt Dagblad, 16.02.2007 
”Børns skærmtid forbindes med angst og depression”, berlingske.dk, 02.11.2018 

”Korrelation eller kausalitet: Hvornår er der en årsagssammenhæng?”, viden-

skab.dk, 31.05.2017 
”Publikationsbias i videnskaben er et stigende problem”, videnskab.dk, 01.09.2014 

 

Omfang 

 

Ca. 40 lektioner, ca. 170 sider 

Særlige 

fokus-
punkter 

• Kvalitativ og kvantitativ metode 

• Undersøgelseseffekten 
• Selvrapportering 

• Repræsentativitet, validitet, reliabilitet 
• Deskriptive studier 

• Korrelation, kausalitet 

• Forsøgsgruppe, kontrolgruppe 
• Den afhængige variabel og den uafhængige variabel 

• Replikationskrise, publikationsbias 

 
• Winnicott, Harlow, Erikson og Stern 

• Forskellige former for omsorgssvigt, børns reaktioner på omsorgssvigt samt 

sårbarhed og resiliens 

• Ainsworths fremmedsituationstest og tilknytningstyper 
• Epigenetik 

• Bergmanns symbiose og separation 
• Hazan og Shavers undersøgelse om sammenhænge mellem tilknytnings-

mønstre og kærlighed 
• Willis kollusionsteori 

• Alberonis syn på forelskelse som en social bevægelse 

• Girards trekantstruktur 
• Sternbergs syv kærlighedstyper 

• Social attraktion 
• Fishers syn på forelskelse som et biologisk fænomen 

• Giddens' rene forhold 
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• The Big Five, den forsigtige og den risikovillige type, menneskets dobbelt-

hed, vestens hurtige puls 

 
 

I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 
 

– demonstrere indgående 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 te-
orier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kon-

tekst  
– formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge 

og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale me-
dier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig kritisk til den an-
vendte viden på et fagligt grundlag  
– inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger  
– redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne 
diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mel-
lem 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 skriftligt og mundtligt med et 
fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde  
– demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og behandle problemstil-
linger i samspil med andre fag  
 
 

Væsentlig-
ste ar-

bejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbejde, virtuel under-
visning, synopsistræning 

 
 

 

 

Titel 3 
 

 

Det påvirkelige menneske 

Indhold Kernestof: 

Psykologiens veje (iBog, Systime, 2020), kapitel 19. Ungdom og senmodernitet, ka-

pitel 24. Ondskab (afsnittene Aggressionens natur, Opvækstens betydning, Fravær 

af empati, Fravær af selvkontrol, Lydighedens dilemma, Moralsk frakobling) 
Psykologi - fra celle til selfie (Columbus, 2015), s. 32-39 + s. 96-110 + s. 169-193 + s. 

195-200 + s. 203-216 + s. 217-218, s. 230-232 
 

Supplerende stof: 
”Forsker: Derfor tager nogle unge lettere på statsministerens coronaadvarsler”, 

dr.dk, 17.03.2020 
”Unge smittet med coronavirus efter drukspil - overlæge kommer med opråb”, 

tvmidtvest.dk, 15.03.2020 



 

Side 6 af 9 

Deadline, DR2, 25.06.2018 (fra ca. 14:05 og frem) 

Klip med Aschs konformitetsforsøg, YouTube 

Klip med Social Conformity, Brain Games, YouTube 
“Hængt ud på nettet”, DR2, 21.08.2017 

”Angrebet: Omars vej til Krudttønden”, afsnit 1-2, DR, 02.03.2020 
”Lydighedens dilemma”, DR, 01.12.2002 

”Hvornår vil du skade et andet menneske?”, DR, 22.01.2013 
”Nyt studie: Oplevelsen af at være udenfor fører til radikalisering blandt vestlige 

muslimer”, Information, 15.03.2019  
”Fare er spændende - men ikke for alle”, videnskab.dk, 31.12.2016 

 

Omfang 

 

Ca. 24 lektioner, ca. 140 sider 

Særlige 

fokus-

punkter 

• Bourdieus kapitaler og habitus  

• Eriksons dobbelte identitetsbegreb (jeg-identitet/social identiet), negativ 

identitet, identitetsforvirring 
• Sociale arenaer, Gergens multiple selv, Giddens’ refleksive projekt, Thomas 

Ziehe, potensering, subjektivisering, ontologisering og kulturel frisættelse 
• Narcissisme og nynarcissisme 

• Riesmanns socialkarakterer  
• Spejlneuroner 

• Sherifs gruppedefinition, social identitet/sociale roller, Sherifs Robbers 
Cave-eksperiment  

• Tajfel & Turners sociale identitetsteori 
• Goffmans sociale roller og masker 

• Meyrowitz’ medieteori 

• Konformitet 

• Zimbardos fængselsforsøg 

• Mobning, racisme og folkemord 
• Radikalisering, terrorisme og massehypnose 

• Lorenz, Goldberg, Baron-Cohen, Bandura 
• Milgram, Asch, Zimbardo 

• Svendsens forskellige former for ondskab 

• Bubers jeg-det og jeg-du forhold  

 
I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 

 
– demonstrere indgående 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 te-

orier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kon-
tekst  

– formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge 
og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale me-

dier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig kritisk til den an-
vendte viden på et fagligt grundlag  

– inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger  
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– redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne 
diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mel-

lem 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 skriftligt og mundtligt med et 

fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde  
– demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og behandle problemstil-
linger i samspil med andre fag 
 

Væsentlig-
ste ar-

bejdsfor-
mer 

Virtuel (corona-)undervisning, individuelt arbejde, klassediskussion, synopsistræ-
ning 

 
 

 
 

Titel 4 

 

 

Det undersøgende menneske (feltarbejde) 

Indhold Kernestof: 

Psykologiens veje (iBog, Systime, 2020), kapitel 33. Psykologiske feltundersøgelser 
 

 

Omfang 

 

Ca. 16 lektioner, ca. 5 sider (noget læst under tema 2) 

Særlige 

fokus-
punkter 

• Kvalitativ og kvantitativ metode 

• Observation 
• Eksperiment 

• Interview 

• Spørgeskemaundersøgelse 
• Korrelationsundersøgelse 

• Skemaer og diagrammer til specifikke undersøgelser 
• Behandling af data 

 

I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 
 

– demonstrere indgående 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 te-
orier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kon-

tekst  
– formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge 

og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale me-
dier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig kritisk til den an-
vendte viden på et fagligt grundlag  
– inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger  
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– redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne 
diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mel-

lem 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 meto-

disk begrebsapparat  
– vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers 
tænkning og handlinger  
– argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et 
fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde  
– demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og behandle problemstil-
linger i samspil med andre fag 
 

Væsentlig-
ste ar-

bejdsfor-
mer 

Virtuel (corona-)undervisning, individuelt arbejde, feltarbejde 
 

 

Titel 5 
 

 

Det sårbare menneske 

Indhold Kernestof: 
Psykologiens veje (iBog, Systime, 2020), kapitel 20. Kommunikation (afsnittene 

Nonverbal kommunikation, Kommunikationens fire niveauer, Johari-vinduet), kapi-
tel 28. Kriser og kollektive katastrofer, kapitel 30. Klinisk psykologi 

”Sorg har ingen alder”, Information, 14.03.2015 
Podcast: ”Brinkmann på P1: Forskning i sorg”, DR, 29.11.2017 

 
Supplerende stof: 

”Hvad er PTSD?”: https://altompsykologi.dk/2019/01/hvad-er-ptsd-2/ 
”Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)”: https://www.psykiatrifonden.dk/vi-

den/diagnoser/angst-og-stressrelaterede-tilstande/ptsd.aspx 
Podcast: ”Susannes PTSD”: https://soundcloud.com/psykiatri-fonden/susannes-

ptsd 

“Dobbelt så mange kvinder som mænd får PTSD: 20-årig blev ramt efter mobning”, 
TV2, 16.03.2019 

”Til dig der har PTSD”: https://www.psykiatrifonden.dk/det-mentale-motionscen-
ter/ptsd.aspx 

”Alle kulturer forstår din latter og gråd”, videnskab.dk, 26.01.2010 
”Station 2: Kim Walls forældre”, TV2, 12.04.2018 

”VIDEO: Tegnefilm om sorg hitter på sociale medier”: https://www.dr.dk/om-
dr/nyheder/video-tegnefilm-om-sorg-hitter-paa-sociale-medier#!/ 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner, ca. 55 sider 
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Særlige 

fokus-

punkter 

• Udviklingskriser, akutte traumatiske kriser, kroniske traumatiske kriser, kol-

lektive katastrofer, posttraumatisk belastningsreaktion, sårbarhed og mod-

standsdygtighed 
• Coping 

• Sorg 
• Kommunikationens betydning 

• Mildere og sværere psykiske lidelser 
• Nervøse tilstande 

• Skizofreni 
• Affektive lidelser 

• Behandling 
 

I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 
 

– demonstrere indgående 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 te-
orier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kon-
tekst  
– formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge 
og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale me-

dier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig kritisk til den an-
vendte viden på et fagligt grundlag  

– inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger  
– redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne 

diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mel-
lem 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 skriftligt og mundtligt med et 
fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde  
– demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og behandle problemstil-
linger i samspil med andre fag 

 
Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-
mer 

Virtuel (corona-)undervisning, individuelt arbejde, klassediskussion, synopsistræ-

ning 

 

 
 

 


