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Intro Introduktion til psykologi og metoder 

Indhold  

”Forskningsmetoder” fra Undersøgelser i psykologi (2,7 sider) 

https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/index.php?id=168&L=0 

 

”Metode og kritiske overvejelser” fra Undersøgelser i psykologi (0,8 side) 

https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/index.php?id=130&L=0 

 

Om fejlkilder i ”Kulturen og det sociale liv” af Flemming Olsen, side 578-

580. (2 sider) 

 

Artikler: 

Fordomme mod singler, ”Forskningsnyt fra psykologi”, nr. 5 2007 (1 
side) 
 

Klip:  

Video om videnskabsteori: 

https://www.youtube.com/watch?v=xFow8X91wcE (8.57 min → 1,2 sider) 

 

Klip om Lille Albert i forhold til Etik i eksperimenter 

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5148 

 

 

Hjernevask – hvorfor falder vi for hinanden? DR3, 2013 (40 min → 

5,6 sider) 

 

  

Omfang 

 

7 lektioner á 45 min 

13,3 sider 

 

Faglige mål Arbejde med: 

Forståelse for fagets stofområder 

Forståelse for og formidling af faglig viden 

Formulering af psykologiske problemstillinger 

Forståelse for videnskabsteori og metoder 

Kritik af undersøgelser 

Særlige 

fokuspunkter 

Metoder i psykologi, særligt fokus på: Observationer, eksperiment, 

interview og spørgeskema. 

Arbejde med at finde psykologiske problemstillinger. Forskelle på 

kvantitative og kvalitative metoder samt diverse fejlkilder i 

undersøgelser. 

 

Tema 1 Fordomme 

Indhold kap. 11 i Psykologiens veje: ”Kognitiv psykologi”: 

 

https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/index.php?id=168&L=0
https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/index.php?id=130&L=0
https://www.youtube.com/watch?v=xFow8X91wcE
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5148
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Kognitiv psykologi:  

https://psykveje.systime.dk/?id=5192 (0,7 sider) 

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

 (5,5 sider) 

Opmærksomhed:  

https://psykveje.systime.dk/?id=5238  (undtagen afsnittet ”Uopmærksom 

blindhed) (3,6 sider) 

Perception:  

https://psykveje.systime.dk/?id=p5237 (10,3) 

 

 

Kap. 12 I PV: “Tænkningens udvikling” 

Om kognitive skemaer:  

https://psykveje.systime.dk/?id=5242 (1,4 sider) 

 

Kap. 21 i PV ”Socialpsykologi”: 

 

• Hvad er socialpsykologi? (1,3 sider) 

o https://psykveje.systime.dk/?id=5500 

• Hvad er en gruppe? (4 sider) 

o https://psykveje.systime.dk/?id=5536 

• Gruppepres, konformitet, Ash (8,3 sider) 

o https://psykveje.systime.dk/?id=5535 (undtagen afsnittene 

”Filterbolbler” samt ”Mobning”) 

• Robbers cave (1 side)  https://psykveje.systime.dk/?id=c13135 

 

Kap. 29 I PV: “Evolutionspsykologi” 

• Evolutionspsykologi (1 side) 

o https://psykveje.systime.dk/?id=5661 

• Xenofobi eller xenofili? (2,4 sider) 

o https://psykveje.systime.dk/?id=5672 

 

 

Undersøgelser i psykologi: ”Er blondiner dummere end brunetter?” 

https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/index.php?id=138 (2 

sider) 

 

Artikler: 

Facebook-gruppe bliver til grin, 31.07.17, Berlingske.dk (1 side) 

Undervisning: Fordomme skyld i lave karakterer, 21. marts 2003 

Jyllands-Posten Sektion (1,5 sider). 

Undersøgelse Stereotyper og stereotypitruslen (1,9 sider) 

https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/index.php?id=138&L=0 

https://psykveje.systime.dk/?id=5192
https://psykveje.systime.dk/?id=5240
https://psykveje.systime.dk/?id=5238
https://psykveje.systime.dk/?id=5242
https://psykveje.systime.dk/?id=5500
https://psykveje.systime.dk/?id=5536
https://psykveje.systime.dk/?id=5535
https://psykveje.systime.dk/?id=c13135
https://psykveje.systime.dk/?id=5661
https://psykveje.systime.dk/?id=5672
https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/index.php?id=138
https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/index.php?id=138&L=0
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Film: 

Hjernevask – Flokdyr eller egotripper? DR3, 20.02.2013 (39 min → 5,6 

sider) 

Hjernevask – Os og dem DR3, 27.02.2013 (39 min → 5,6 sider) 

 

Klip:  

https://www.youtube.com/watch?v=-7iN0V-GbM0 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4 

https://www.youtube.com/watch?v=v3iPrBrGSJM 

 

 

Omfang 

 

 28 lektioner á 45 min 

 49,8 

Faglige mål Arbejde med: 

Forståelse for og formidling af faglig viden 

Formulering af psykologiske problemstillinger 

Forståelse for videnskabsteori og metoder 

Kritik af undersøgelser og teorier 

Udvælgelse og anvendelse af faglig viden 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Evolutionspsykologi samt xenofobi 

 

▪ Ebbinghaus og hans eksperiment som lagde grundstenen til antagelsen 

om at vores korttidshukommelse har en kapacitet på 7 +- 2 enheder. 

▪ Bartlett og hans antagelse om at vi rationalisere, dvs. vi selekterer og 

tolker ud fra interesse, baggrund 

▪ Werheimer og gestaltlovene. 

 

Kognitive skemaer (assimilation og akkommodation). 

 

Særlig fokus på de kognitive processer:  

▪ Opmærksomhed: selektiv og styret af indre og ydre faktorer. 

Automatiske og kontrollerede processer. Konfirmeringsbias. 

▪ Perception: Bottom-up – og top-down- processer. Objektperception: 

Kognitiv økonomi, Kategorisering, prototype. Social perception 

Rosenthaleffekten, Halo-effekt, Stereotyper og fordomme. 

 

Fokuspunkter i kap. 19: 

Milgram´s lydighedseksperiment, Asch´s konformitetsøvelser samt 

Sunsteins eksperiment om politisk ekstremisme (gruppepolarisering). 

Grupper: primær- og sekundærgrupper, formelle- og uformelle grupper, 

medlems- og reference grupper samt ind- og udgrupper. Gruppepres, 

konformitet, gruppepolarisering, gruppetænkning. Sherifs eksperiment.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-7iN0V-GbM0
https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
https://www.youtube.com/watch?v=v3iPrBrGSJM
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Tema 2 

 

Omsorgssvigt og mønsterbrud 

Indhold Kap. 6 i PV: ”Udviklingspsykologi”  

Udviklingspsykologi: https://psykveje.systime.dk/?id=4966 

 (0,3 sider) 

Erik H. Erikson: https://psykveje.systime.dk/?id=5052 (2,5 sider) 

John Bowlby: https://psykveje.systime.dk/?id=5043 (6,4 sider) 

Kritik af faseteorierne: https://psykveje.systime.dk/?id=5050 (3,8 sider) 

 

Kap. 8 i PV: ” Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt”  

Spædbarnsdepresssion og hospitalisme: 

https://psykveje.systime.dk/?id=5131 (3,4) 

 

Forsøg med abeunger: https://psykveje.systime.dk/?id=5132 (1 side) 

 

Omsorgssvigt: https://psykveje.systime.dk/?id=5129 (1,9 sider) 

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

(3,7 sider) 

 

Kauai-undersøgelsen: https://psykveje.systime.dk/?id=c11216  

(2 sider) 

 

Psyk-C (under udgivelse):  

”Daniel Stern”,  (4,5 sider) 

 

 

 

Artikler: 

 ”Børns evne til at forstå følelsesmæssige udtryk afhænger af deres 

erfaringer”, Forskningsnyt fra psykologien, nr. 10 april 2001. (1,5 

side) 

 

”Barndommens svigt kan spores i hjernen” Kristeligt Dagblad, 

19.06.17 (2,5 sider) 

 

”Julies liv” (uddrag) Politiken d. 25/5 2000 (1 side) 

”Vil tidligt skadede børn komme sig efter bortadoption?” (uddrag), 

Forskningsnyt fra Psykologi 1998, 7 (1 side) 

 

Film: 

”Min barndom i helvede”, DR1, 10.05.12 (57 min → 8,1 sider) 

”Erkendelsens time 2”, DR2, 2013 (29 min → 4,1 sider) 

”Min indre kode”, DR Kultur, 26.11.14 (52 min → 7,4 sider) 

https://psykveje.systime.dk/?id=4966
https://psykveje.systime.dk/?id=5052
https://psykveje.systime.dk/?id=5043
https://psykveje.systime.dk/?id=5050
https://psykveje.systime.dk/?id=5131
https://psykveje.systime.dk/?id=5132
https://psykveje.systime.dk/?id=5129
https://psykveje.systime.dk/?id=5128
https://psykveje.systime.dk/?id=c11216
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Klip: 

Lorenz, prægning: https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4768 

Fremmedsituationstesten: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4982 

 

 

Cases (3 sider i alt):  

”Jacob” (Stern) 

Lene og Tanja (Stern) 

”Indre arbejdsmodeller” (Bowlby) 

Polle (Erikson) 

 

Omfang 

 

38 Lektioner 

63 sider 

Faglige mål Forståelse for og formidling af faglig viden 

Formulering af psykologiske problemstillinger 

Forståelse for videnskabsteori og metoder 

Kritik af undersøgelser og teorier 

Udvælgelse og anvendelse af faglig viden 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Erikson: Psyko-social udviklingsteori. Fokus på de tre faser: Tillid kontra 

mistillid. Selvstændighed kontra skam og tvivl. Initiativ kontra 

skyldfølelse. 

 

Faseteori kontra moderne spædbarnsforskning 

 

Stern: Det emergente selv, Kerneselvet (ansigt til ansigt berøring, 

kropssprog, mimik, gestik, lyde, imitation, spejling, RIG’er), Det 

intersubjektive selv (affektiv afstemning), Det verbale selv, Det narrative 

selv (identitet). 

 

Bowlby: prægning, tilknytningsteori: før-tilknytning, begyndende 

tilknytning og selektiv tilknytning samt begreberne: separationsangst, 

den trygge base, tilknytningsadfærd og udforskningsadfærd. 

 

Ainsworth: Fremmedsituationstesten, tryg-tilknytning, utryg-undgående 

tilknytning, utryg-ængstelig tilknytning (utryg-desorganiseret 

tilknytningstype) 

 

 

Typer af omsorgssvigt: vanrøgt, fysiske-, psykiske- og seksuelle overgreb 

samt reaktioner på omsorgssvigt: Kontaktforstyrrelser, depression, 

dissociation, forsinket udvikling, voksne børn, hyperaktivitet og 

destruktiv adfærd samt ansvar, skyld og hemmeligholdelse.  

 

Risiko og resiliens, Kauai-undersøgelsen 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4768
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4982
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Tema 3 Ung, fri og lidt stresset 

Indhold Psykologiens veje, Kap. 23: ”Stress, livsforandringer og arbejdsliv”  

Stress: https://psykveje.systime.dk/?id=5559  (0,9 sider) 

Akut og kronisk stress: 

https://psykveje.systime.dk/?id=5574  (1,9 sider) 

Et samspil mellem indre og ydre faktorer: 

https://psykveje.systime.dk/?id=5573  (7,9 sider) 

Coping: https://psykveje.systime.dk/?id=5806 (3,3 sider) 

 

 

 

Psykologiens veje, Kap. 18:  ”Personlighedspsykologi” 

Om OSN, https://psykveje.systime.dk/?id=c10599 (1,5 sider) 

 

 

Psykologiens veje kap. 19 ”Ungdom og senmodernitet” 

”Ungdom og senmodernitet”: https://psykveje.systime.dk/?id=5392 

(2,7 sider) 

”En flodbølge af muligheder”: https://psykveje.systime.dk/?id=5425 

(1,9 sider) 

”Hvad er identitet?”: https://psykveje.systime.dk/?id=5422 (1,1 sider) 

”Social arenaer, roller og identitet: https://psykveje.systime.dk/?id=5419 

(3,6) 

”Ung i konkurrencestaten”: https://psykveje.systime.dk/?id=5414 

(2,3 sider) 

 

Psykologiens veje kap. 20 ”Kommunikation” 

Om Goffmann: https://psykveje.systime.dk/?id=c13885 (1 side) 

  

 

”Nye perspektiver på stress”, Marlene Friis Andersen og Svend Brinkmann 

(red.), KLIM, 2013, side 9-12 (3 sider) 

 

 

Artikel: 

”Jeg skriver jo ikke selv jeg er smuk”, Malene Charlotte Larsen, 04.08.12, 

Information (2,3 sider) 

 

”Unge ville ønske, at der ikke fandtes sociale medier”, Kim Rathcke Jensen, 

DR.dk, Tech, 05.10.17. (1,7 sider) 

 

 

https://psykveje.systime.dk/?id=5559
https://psykveje.systime.dk/?id=5574
https://psykveje.systime.dk/?id=5573
https://psykveje.systime.dk/?id=5806
https://psykveje.systime.dk/?id=c10599
https://psykveje.systime.dk/?id=5392
https://psykveje.systime.dk/?id=5425
https://psykveje.systime.dk/?id=5422
https://psykveje.systime.dk/?id=5419
https://psykveje.systime.dk/?id=5414
https://psykveje.systime.dk/?id=c13885
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Film: 

”De perfekte piger (3:6)”, DR3, 28.04.18 (29 min – 4,1 sider) 

”Hjernens køn”, Dr2, 2006 (50 min → 7,1 sider) 

https://www.ted.com/talks/kakenya_ntaiya_a_girl_who_demanded_school?la

nguage=en (15 min- 2 sider) 

  

 

Klip: 

Tegneserie om stress: 

https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/stresstegneserie 

 

Omfang 28 lektioner á 45 min 

42 sider 

Faglige mål Forståelse for og formidling af faglig viden 

Formulering af psykologiske problemstillinger 

Forståelse for videnskabsteori og metoder 

Kritik af undersøgelser og teorier 

Udvælgelse og anvendelse af faglig viden 

 

Særlige 

fokuspunkt

er 

Fokus på akut og kronisk stress, forskellige teorier om hvem, der er i 

risikogruppen for at udvikle stress og hvem, der ikke er (den forsigtige- 

versus den risikovillige personlighedstype, OSN, OAS, den pessimistiske 

versus den optimistiske forklaringsstil og hvad der forårsager stress (diverse 

krav, livsforandringer og daglige gener) Karasek og Theorells 

belastningsskema, krav-kontrolmodellen samt coping. 

 

Ziehe, Erikson, Gergen, Giddens, Goffmann samt begreberne kulturel 

frisættelse, sociale arenaer, jegidentitet, socialidentitet, multiple selv, 

refleksive selv, facework, front stage samt back stage 

 

https://www.ted.com/talks/kakenya_ntaiya_a_girl_who_demanded_school?language=en
https://www.ted.com/talks/kakenya_ntaiya_a_girl_who_demanded_school?language=en
https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/stresstegneserie

