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

 

 

Forløb 1; 

 
Psykologiske undersøgelsesmetoder. Common sense eller videnskab. 

Indhold Kernestof: 
Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

Videnskabsteori; P5753 

Metode; p5754 

Eksperiment; P5812 

Observationsundersøgelse; P5756 

Spørgeskemaundersøgelse; P5758 

Korrelationsundersøgelse; P5757 

Tvær og længdesnitsundersøgelse; P5760 

Tvillingeundersøgelse; P5761 

Tværkulturel undersøgelse; P5762 

Interview; P5763 

Casestudiet; P5764 

Kritik og vurdering af undersøgelser; P5765 

 
 

Supplerende litteratur og links:  
 
Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

Video: hjernekort (systime P5312) 

Video: Alkohol og hjernen ( http://www.omalkohol.dk/krop-

sundhed/alkohol-og-kroppen/ ) 
 
Video: Hvorfor udtrykker vi følelser gennem ansigtsudtryk?   

(https://videnskab.dk/krop-sundhed/derfor-afslorer-ansigtet-vores-folelser) 

 
Dokument: ”Følelsernes betydning” (ligger i modulmappe 1) 
 
 
Quiz: hvad kan du huske om denne lektion.  (systime C11731) 

Omfang 

 

25 lektioner 

http://www.omalkohol.dk/krop-sundhed/alkohol-og-kroppen/
http://www.omalkohol.dk/krop-sundhed/alkohol-og-kroppen/
https://videnskab.dk/krop-sundhed/derfor-afslorer-ansigtet-vores-folelser


Særlige 

fokuspunkter 

At introducere til videnskabelig metoder, herunder at skærpe forståelse for 
hvordan man kan arbejde med en feltundersøgelse. Endvidere at kursisten 
trænes i at kunne forholde sig nuancere og kritisk til en undersøgelse.   

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie med efterfølgende mondulaflevering. 
Endvidere arbejde med metode, quiz, artikler, video mm. 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

Forløb 2 

 
Neuropsykologi. Hjernens opbygning og dens funktion. 

Indhold Kernestof: 
Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

Neuropsykologi; P5297 

Nerveceller, synapser og neurotransmittere; P5329 

Hjernes opbygning og funktion; P5328 

Frenologi; P5327 

Tan tan; P5326 

Phineas Gage; P5325 

Den emotionelle hjerne; P5323 

Hjernens belønningssystem; P5322 

Motivationsprocesser; P5290 

Hukommelse; P5236 

 

 

 



 

Supplerende litteratur og links:  
 
Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

 

Dokumenter (Modulopgave); Evolutionspsykologi:  (P134, P149) 

- ” Det tænkende menneske” 
-  ”Hjernen og omgivelserne” 

Video: Alkohol og hjernen ( http://www.omalkohol.dk/krop-sundhed/alkohol-og-
kroppen/ ) 
 
Video: Hvorfor udtrykker vi følelser gennem ansigtsudtryk?  (https://videnskab.dk/krop-
sundhed/derfor-afslorer-ansigtet-vores-folelser) 

 
Dokument: ”Følelsernes betydning”  
 
 
Quiz: hvad kan du huske om denne lektion.  (systime C11731) 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 25 lektioner   

Særlige 

fokuspunkter 

Forståelse af hjernen som plastisk og formbar og i høj grad afhængig af stimulation fra 
omgivelserne.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie med efterfølgende mondulaflevering. 
Endvidere arbejde med metode, quiz, artikler, video mm. 
 

 

 

 

 

 

Forløb 3 

 
Kognition og læring. Miljøets betydning for læring. 

Indhold  
Kernestof: 
Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

Viden, læring og undervisning; P5276 

Tavs og sproglig viden; P5295 

Læringsformer; P5294 

Vidensformer; P5293 

Undervisningsformer; P5292 

Samspilsprocesser (Vygotsky); P5291 

http://www.omalkohol.dk/krop-sundhed/alkohol-og-kroppen/
http://www.omalkohol.dk/krop-sundhed/alkohol-og-kroppen/
https://videnskab.dk/krop-sundhed/derfor-afslorer-ansigtet-vores-folelser
https://videnskab.dk/krop-sundhed/derfor-afslorer-ansigtet-vores-folelser


Motivationsprocesser; P5291 

Motivationsprocesser; P5290 

Læringsstile; P5289 

Kapital og Habitus (Bourdieu); P5423 

 

Supplerende litteratur og links:  
 
Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

Dokumenter (Disse dokumenter findes i modulopgaven, som du afslutter forløbet med) 

- Uddannelse og identitet”. Systime, 2017 

- ” Fattigdom og forældrenes jobsituation har stor betydning for børns chancer”. 

Jyllandsposten d. 14 april 2017 

- ”Bruger du barnets læringsstile forkert? ”. Elevakademiet, 

https://elevakademiet.dk/laeringsstile/, lokaliseret 05.05.2018 

 

 

Se videoen: (læringsstile) (systime P5286) 

Tag testen:  (læringsstile) http://www.ventures.dk/studieteknik/Laeringsstil/Test.htm 

Quiz: hvad kan du huske om denne lektion.  (systime P5279) 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 25 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Forståelse for at  ”kognition og læring” handler om forskellige forhold, herunder sociale, 
kulturelle forhold som har betydning for, hvad vi lærer og hvordan vi klarer os gennem 
uddannelsessystemet. Endvidere at læring i skolen hænger også sammen med forhold som 
motivation, hvordan man individuelt lærer forskelligt gennem læringsstile, og hvilken kultur 
eller samfundsmæssig klasse man kommer fra. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie med efterfølgende mondulaflevering. 
Endvidere arbejde med metode, quiz, artikler, video mm. 

 

 

 

 

Forløb 4 

 
Forløb 4; Psykologisk feltundersøgelse 

Indhold  
Kernestof og supplerende materiale fra forløb 1. anvendt på en feltundersøgelse 
udført af kursisten. 

 

https://elevakademiet.dk/laeringsstile/
http://www.ventures.dk/studieteknik/Laeringsstil/Test.htm


 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 15 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

At kunne arbejde metodiske inden for et psykologiske felt og i den forbindelse at 
kunne anvende videnskabelig teori og forholde sig kritisk til egen undersøgelse. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie med efterfølgende aflevering af en feltundersøgelse.  
 

 

 

Forløb 5; 

 
Udviklingspsykologi. Menneskets opvækst og udvikling - og kønnets 

betydning. 
Indhold Kernestof: 

 

Evolutionspsykologi, e-bog, systime: 

Barndommens evolution, P142 

Barndommens funktion; P152 

Tilknytning; P153 

At forstå de andre; P154 

 

Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

Omsorgssvigt; P5129 

Børns reaktioner på omsorgssvigt; P5128 

Voksenlivet; P5488 

Forfald og opvækst; P5498 

Erik Erikson; P5497 

Livsendingen; P5496 

Midtlivskrisen; P5495 

50 årskrisen; P5494 

Pensionskrisen, P5493 

 

Evolutionspsykologi, e-bog, systime: 

Hanner og hunner; P143 



Kønsforskellens oprindelse, P156 

At vælge en partner; P157 

Konkurrencen om partnere; P158 

Parforholdet, P159 

Spidskompetencer; P160 

 

Supplerende litteratur og links:  
 
Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

Dokumenter (Disse dokumenter findes i modulopgaven, som du afslutter forløbet 
med) 

- ”Dansk forsker bag sensationelt indblik i mennesket.” P189, 

Evolutionspsykologi, videnskab.dk 

- ” Vi sætter håret for at få sex og status”. P195, evolutionspsykologi, 

videnskab.dk 

- ”Hvordan får vi det gode liv”. Videnskab.dk 

 

Artikel: ”Er fejl nu også så smarte”. Find den i Evolutionspsykologi på systime; 
P205 

Artikel; ”hvorfor græder kvinder mere end mænd”. Find den i 
Evolutionspsykologi på systime; P202 

Artikel, ”opkald fra en aldersramt”. Find den i Psykologiens Veje på systime; 
P5492 

 

Omfang 

 

25 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Forståelse for menneskets udvikling og identitet set i et livslangt perspektiv, 
herunder barndom, ungdom og alderdom. Samtidigt, at opnå forståelse for at 
også kønnet også stor betydning for, hvordan vi opfatter os sig selv og 
hinanden. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie med efterfølgende mondulaflevering. 
Endvidere arbejde med metode, quiz, artikler, video mm. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Forløb 6; 

 
Personlighed og identitet. Mennesker i det globaliserede senmoderne 

samfund. 
Indhold Kernestof: 

Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

Hvad er identitet; P5422 

Krop, køn og identitet; P5421 

Frigørelse fra forældrene; P5420 

Sociale arenaer, roller og identiet; P5419 

Den narcissistiske ungdomskultur; P5416 

Personlighedspsykologi; P4831 

The Big Five; P5664 

Den forsigtige og risikovillige type; P4852 

Tre socialkarakterer; P5415 

 

Supplerende litteratur og links:  
 
Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

Dokumenter (Disse dokumenter findes i modulopgaven, som du afslutter forløbet 
med) 

- ”Dansk forsker bag sensationelt indblik i mennesket.” P189, 

Evolutionspsykologi, videnskab.dk 

- ” Vi sætter håret for at få sex og status”. P195, evolutionspsykologi, 

videnskab.dk 

- ”Hvordan får vi det gode liv”. Videnskab.dk 

Artikel: ”Er fejl nu også så smarte”. Find den i Evolutionspsykologi på systime; 
P205 



Artikel; ”Hvorfor græder kvinder mere end mænd”. Find den i Evolutionspsykologi 
på systime; P202 

Artikel, ”Opkald fra en aldersramt”. Find den i Psykologiens Veje på systime; P5492 

Videoer:  

1. Se kunstfilm om narcissisme: 

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

 

2. Musikvideoklip:  Hvordan kan vi forstå ”køn” 

https://www.youtube.com/watch?v=sH1V8VNahBw  (Conchita Wurst) 
 
 

3. Videoklip:  Tanker om ”køn”  

 
https://www.youtube.com/watch?v=FC96ZEqyh6M 
 

Omfang 

 

25 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Forståelse for menneskers identitet og personlighedsdannelse i det 

globaliserede senmoderne samfund. Samtidigt at kunne forstå personlighed 

og identitetsdannelsen på baggrund andre tidsmæssige periode -og endvidere 

at kunne inddrage betydningen af køn i i en belysning af identeten.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie med efterfølgende mondulaflevering.  
Endvidere arbejde med metode, quiz, artikler, video mm. 
 

 

 

 

 

 

Forløb 7; 

 
Klinisk psykologi. Psykiske lidelser - normalitet og afvig blandt unge. 

Indhold Kernestof: 

Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

 

Klinisk Psykologi; P5592 

Nervøse tilstande; P5615 

Skizofreni; P5614 

Affektive lidelser; P5613 

   

https://www.youtube.com/watch?v=nICUgpMYGbg
https://www.youtube.com/watch?v=sH1V8VNahBw
https://www.youtube.com/watch?v=FC96ZEqyh6M


Behandling; P5611 

 

Supplerende litteratur og links:  
 
Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

Artikel: ”psykiatriens historie i Danmark” find den på systime i bogen ”psykologiens 
Veje; P5609 

Artikel; ”Frøer og tudser - om brugen af lykkepiller. Find den på systime i bogen 
”Psykologiens Veje”; P5608 

 
Dokumenter (Disse dokumenter findes i modulopgaven, hvor de indgår som 
bilagsmaterial) 

- case - ”Ung mand”, netdoktor 2009 

-  Case - ”Ugift mand på 30 år”. Gronemann: Psykiatri, forlaget Kava, 1985 

- Artikel - ”Forskningsnyt - fire slags angst hos børn” Forskningsnyt fra 

psykologi, (2007, 16 (3)) 

- Undersøgelse - ” Nyt studie : ”lykkpiller2 har ingen effekt på depression” 

Videnskab.dk, 2017 

 
Quiz: til kap: P5557 
 
Video om paranoid skizofreni: 
https://www.youtube.com/watch?v=h4fX9wukhLY&t=619s 
 
Video om depression: https://www.youtube.com/watch?v=eJcxjFzsC-o 
 
Video om depression: https://www.youtube.com/watch?v=fQUd5BOIGBc 
 
 

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Forståelse for områder indenfor ”klinisk psykologi. Det vil sige, den del af 
psykologien som handler om diagnosticering og behandling af psykiske problemer, 
herunder angst, OCD, skizofreni, affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser. 
Endvidere forståelse for mulige årsager til psykiske problemer og deres 
behandlingsmuligheder  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie med efterfølgende mondulaflevering. 
Endvidere arbejde med metode, quiz, artikler, video mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4fX9wukhLY&t=619s
https://www.youtube.com/watch?v=eJcxjFzsC-o
https://www.youtube.com/watch?v=fQUd5BOIGBc


 

 

Forløb 8; 

 
Socialpsykologi. Social adfærd på godt og ondt 

Indhold Kernestof: 

Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

Socialpsykologi; P5500 

Massehypnose; P5537 

Hvad er en gruppe; P5536 

Gruppepres og social kontrol; P5535 

Intergrupper konflikter; P5665 

Roller; P5534 

 

Evolutionspsykologi, e-bog, systime: 

Mennesket som socialt væsen; P133 

Gruppedyret; P135 

Altruisme; P138 

Altruismens udfordringer; P139 

Konflikt mellem grupper; P147 

Stenalderhjernen; P145 

Stenalderhjernen og medierne; P164 

Globale miljøproblemer; P165 

 

Supplerende litteratur og links:  
 
Psykologiens Veje, e-bog, systime: 

 

Artikel: ”Onde situationer - Fra eksperiment til virkelighed”. Find den på 
systime i bogen ”psykologiens Veje; P5528 



Artikel; ”Nye øjne på mobning”. Find den på systime i bogen ”Psykologiens 
Veje”; P5523 

 

Omfang 

 

25 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Forståelse for forholdet mellem individ og samfund, herunder sammenspillet 
mellem individet og det sociale miljø, medier og globale miljøproblemer. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie med efterfølgende mondulaflevering. 
Endvidere arbejde med metode, quiz, artikler, video mm. 
 

 

 

 

 

 

 

 


