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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb  

  

Titel 

1  

Introduktion til psykologi  

Titel 

2  

Grupper og fordomme  

Titel 

3  

Den første tid  

Titel 

4  

Øjenvidner - Om hukommelse og glemsel  

Titel 

5  

Ung, fri og stresset  

  

    

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)  

  

Titel 1  

  
Introduktion til psykologi  

https://vucstorstrom.instructure.com/courses/5521


Indhold  En appetitvækker og introduktion til faget psykologi. Kursisterne har læst 

om psykologien som videnskab og om undersøgelsesmetoder i faget.   

  

Kernestof:   

Psykologiens veje:  

Hverdagstænkning og videnskabelige tænkning 

 

Videopræsentation af Den mangfoldige psykologi 

 

Videopræsentation af videnskabelige metoder: 

https://www.youtube.com/watch?v=xFow8X91wcE&feature=youtu.be 

 

 

  

Omfang  

  

3 timer  

Særlige 

fokuspunkter  

   

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

psykologiske teorier, begreber og undersøgelser   

  

- demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og 

etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne 

mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk 

viden   

  

Væsentligste 

arbejdsformer  

Introworkshop 

Besvarelse af quizzer   

  

  

  

    

  

Titel 2  

  

Grupper og fordomme  

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=4548
https://www.youtube.com/watch?v=g8TSJpr2z-c
https://www.youtube.com/watch?v=xFow8X91wcE&feature=youtu.be


Indhold  Kernestof  

Socialpsykologiske teorier 

Om socialpsykologi: https://psykveje.systime.dk/?id=5500 (Links til 

en ekstern webside.) 

Om grupper: https://psykveje.systime.dk/?id=5536 (Links til en 

ekstern webside.) 

Om gruppepres og social 

kontrol:  https://psykveje.systime.dk/?id=5535 (Links til en ekstern 

webside.)  

Om roller: https://psykveje.systime.dk/?id=5534 (Links til en ekstern 

webside.)  

Om Robbers Cave-eksperimentet: 

https://psykveje.systime.dk/?id=5665 (Links til en ekstern webside.) 

  

Kognitiv psykologi 

Om kognitive skemaer: https://psykveje.systime.dk/?id=5242 (Links 

til en ekstern webside.) 

Social perception (bl.a. om Rosenthal): 

https://psykveje.systime.dk/?id=c11565 (Links til en ekstern 

webside.) 

  

Om metoder i psykologi 

Om forskellen på kvantitative og kvalitative metoder 

https://psykveje.systime.dk/?id=c13937 (Links til en ekstern 

webside.) 

Læs om eksperimentet som metode, og se videoen allernederst. 

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=c10424 

  

Supplerende materiale:  

Tv-udsendelse: ”Hjernevask – os og dem”  

https://psykveje.systime.dk/?id=5500
https://psykveje.systime.dk/?id=5500
https://psykveje.systime.dk/?id=5536
https://psykveje.systime.dk/?id=5536
https://psykveje.systime.dk/?id=5535
https://psykveje.systime.dk/?id=5535
https://psykveje.systime.dk/?id=5534
https://psykveje.systime.dk/?id=5534
https://psykveje.systime.dk/?id=5665
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=4793
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=4793
https://psykveje.systime.dk/?id=c11565
https://psykveje.systime.dk/?id=c11565
https://psykveje.systime.dk/?id=c13937
https://psykveje.systime.dk/?id=c13937
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=c10424


  

”Undervisning: fordomme skyld i lave karakterer”, Jyllands-Posten, 

d. 21. marts 2003  

Omfang  

  

18 timer  

Særlige fokuspunkter    

-  redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i 

form af psykologiske teorier, begreber og undersøgelser   

  



 - 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, 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   

  

  

  

Væsentligste 

arbejdsformer  

Skriftlig analyse af og besvarelse af spørgsmål til dokumentar og 

artikel  

  

  

Titel 3  

  

Den første tid  

Indhold  Kernestof:   

Om Erikson: https://psykveje.systime.dk/?id=5052 (Links til en 

ekstern webside.)  (Links til en ekstern webside.) 

Om Stern: https://psykveje.systime.dk/?id=5044 (Links til en ekstern 

webside.) 

Om Bowlby og Ainsworth: 

https://psykveje.systime.dk/?id=5043 (Links til en ekstern webside.) 

Om tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt (hele kapitlet): 

https://psykveje.systime.dk/?id=5098 (Links til en ekstern webside.) 

Køn og kønsforskelle i barndommen: 

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=4829 

https://psykveje.systime.dk/?id=5052
https://psykveje.systime.dk/?id=5052
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5132
https://psykveje.systime.dk/?id=5044
https://psykveje.systime.dk/?id=5044
https://psykveje.systime.dk/?id=5043
https://psykveje.systime.dk/?id=5098
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=4829


   

Supplerende materiale:  

Tv-udsendelse: ”Er du mors lille dreng?”  

  

Artikel: Børns evne til at forstå følelsesmæssige udtryk afhænger af 

deres erfaringer. Forskningsnyt fra psykologien, nr. 10, april 2001  

  

+ diverse videogennemgange af det læste pensum.  

Omfang  

  

18 timer  

Særlige fokuspunkter    

- 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   

  

- demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og 

behandle problemstillinger i samspil med andre fag.   

  

  

  

Væsentligste 

arbejdsformer  

Skriftlig besvarelse af spørgsmål til kernestof og artikel.   

Mundtlig besvarelse (lydfil) af spørgsmål til TV2-dokumentaren Er 

du mors lille dreng?   

Frivillig workshop via Teams 

  

  

Titel 4  

  

Øjenvidner: Om hukommelse og glemsel  



  

  

  

  

Supplerende materialer:   

DR3: Kan du stole på din hukommelse  

Dokumentar om falske erindringer: Eyewitness Testimony Part 1, 

Picking Cotton  

”Øjenvidner påvirkes nemt til at vidne forkert”, Videnskab.dk, 

Thomas Nielsen, 29.10.2009 

”Øjenvidners hukommelse kan blive bedre”, Karen Grubbe, 

Berlingske, 13.12.2003 

 

 

Omfang  

  

18 timer  

Særlige fokuspunkter    

- vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold 

til menneskers tænkning og handlinger   

  

- demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og 

behandle problemstillinger i samspil med andre fag.   

  

- argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et 

fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde   

  

Indhold  Kernestof:   

  

I Psykologiens veje har vi læst om:   

Kognitiv psykologi (Links til en ekstern webside.) 

De første kognitive psykologer (Links til en ekstern webside.) 

Opmærksomhed (Links til en ekstern webside.) 

Perception (Links til en ekstern webside.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u-SBTRLoPuo
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5192
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5240&L=0
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5238&L=0
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5237&L=0


Væsentligste 

arbejdsformer  

Skriftlige besvarelse af spørgsmål til kernestof og dokumenar. 

Skriftlig analyse af artikel med mulighed for telefonmøde.   

Frivillig workshop via Teams 

  

  

  

  

Titel 5  

  

Ung, fri og stresset  

Indhold  Kernestof:   

 

Teorier om identitet og senmodernitet: 

Ungdom og senmodernitet (hele kapitlet): 

https://psykveje.systime.dk/?id=5392 (Links til en ekstern webside.) 

Facebook og netiketten: 

https://psykologiensveje.systime.dk/?id=c13915&L=0 (Links til en 

ekstern webside.) 

  

Teorier om stress: 

Stress og coping (hele kapitlet): 

https://psykveje.systime.dk/?id=5559 (Links til en ekstern webside.) 

Den forsigtige og den risikovillige type: 

https://psykveje.systime.dk/?id=4852 (Links til en ekstern webside.) 

Dobbeltheden i neuropsykologisk belysning: 

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=4851#c10599 

 

 

https://psykveje.systime.dk/?id=5392
https://psykveje.systime.dk/?id=c13915
https://psykveje.systime.dk/?id=c13915
https://psykveje.systime.dk/?id=5559
https://psykveje.systime.dk/?id=4852
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=4851#c10599


  

Supplerende materiale:  

  

Tv-udsendelse (DR3): ”Teenagedyret – identitet”  

  

Artikel: De perfekte piger: ”Vi må aldrig ramme bunden” (uddrag), 

Politiken 27/9-2014  

Derfor bliver flere unge stressede” (uddrag). www.videnskab.dk, d. 

21/8 2017 

Omfang  

  

18 timer  

Særlige fokuspunkter    

- 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   

- 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   

  

  

http://www.videnskab.dk/


   

Væsentligste 

arbejdsformer  

Skriftlig besvarelse af spørgsmål til kernestoffet og spørgsmål til og 

analyse af artikel.  

Mundtligt besvarelse (lydfil) af spørgsmål til og analyse af 

tvudsendelse.   

  

  

  

  

 


