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

 

 

Forløb 1; 

 
Psykologiske undersøgelsesmetoder. Common sense eller videnskab. 

Indhold Kernestof: 
 

Observationsundersøgelse; s. 5-14, Psykologiske feltundersøgelser, Psykologi B, 
Ole Schultz Larsen, forlag Systime 2013-2016 

Eksperiment; s. 17-25, Psykologiske feltundersøgelser, Psykologi B, Ole Schultz 
Larsen, forlag Systime 2013-2016 

Interview; s. 26 - 31, Psykologiske feltundersøgelser, Psykologi B, Ole Schultz 
Larsen, forlag Systime 2013-2016 

Spørgeskemaundersøgelse; s. 32 - 37, Psykologiske feltundersøgelser, Psykologi B, 
Ole Schultz Larsen, forlag Systime 2013-2016 

Korrelationsundersøgelse og etiske overvejelser; s. 38 - 42, Psykologiske 
feltundersøgelser, Psykologi B, Ole Schultz Larsen, forlag Systime 2013-2016 

 
 

Supplerende litteratur og links:  
 
Artikel samt tilhørende TEDtalk: ”Tanke-forsker: Mennesker aner ikke, hvorfor de 
handler, som de gør”, videnskab.dk, juni 2018, videnskab.dk/kultur-
samfund/tanke-forsker-mennesker-aner-ikke-hvorfor-de-handler-som-de-goer 
 
Artikel samt tilhørende video: ”eksperiment - Hvad er køreglæde”, Nyheder 
ford.dk, Oktober 2017, http://nyheder.ford.dk/pressreleases/kan-koereglaede-
maales-2217344 
 
 
Dokumentar: ”Eksperiment - Det er 100”, Kanel 5, marts 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=aIEOsoAgeo8&vl=da 
 
 
Video: ”Hausgaard om forskning og hønserøv”, YouTube, 2018 
 https://www.youtube.com/watch?v=lLVRmZkRbp4 
 

 
Video: Felteksperimentet ”the bystander effekt”, Youtube, 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=OSsPfbup0ac 

 
Video: eksempler på underlige korrelationsstudier, Tyglervingen.com, 
http://tylervigen.com/spurious-correlations 
 

 
 

 

Omfang 

 

18 lektioner 

http://nyheder.ford.dk/pressreleases/kan-koereglaede-maales-2217344
http://nyheder.ford.dk/pressreleases/kan-koereglaede-maales-2217344
https://www.youtube.com/watch?v=aIEOsoAgeo8&vl=da
https://www.youtube.com/watch?v=lLVRmZkRbp4
https://www.youtube.com/watch?v=OSsPfbup0ac
http://tylervigen.com/spurious-correlations


Særlige 

fokuspunkter 

At introducere til videnskabelige metoder, herunder at skærpe forståelse for, 
hvordan man kan arbejde med undersøgelser med henblik på, at kursisten selv skal 
kunne udføre en feltundersøgelse i et senere forløb. Endvidere at kursisten trænes 
i at kunne forholde sig nuancere og kritisk til en undersøgelse.   

Væsentligste 

arbejdsformer 

Fælles gennemgang af læsestof, diskussion af spørgsmål, artikler, fremlæggelser, 
film og videoklip samt ”quiz – hvad kan du huske fra dagens lektion”.  

 

 

 

 

 

Forløb 2 

 
Neuropsykologi. Hjernens opbygning og dens funktion. 

Indhold Kernestof: 
 
Neuropsykologi: s. 217 -238, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag Systime, 2011 
 
Fornuftige føleler: kap 6 s. 131-142, Evolutionspsykologi, Christian Skjødt Pedersen, Forlag 
systime, 2016 
 
Det tænkende menneske: Kap 3 s. 45-52, Evolutionspsykologi, Christian Skjødt Pedersen, 
Forlag systime, 2016 
 
Hukommelse: Kap 6. s. 53-67, Evolutionspsykologi, Christian Skjødt Pedersen, Forlag 
systime, 2016 
 
Motivation, hukommelse og læring: s. 213 - 216 + 168-173, Psykologiens Veje, Ole Schultz 
Larsen, forlag Systime, 2011 

 
 

Supplerende litteratur og links:  
 
Hjemmeside: Hjerneskadeforeningen, https://hjerneskadet.dk/om-
hjerneskader/genoptraening-og-rehab/ 
 
Hjemmeside med tilhørende video: kræftens Bekæmpelse, ”hvordan alkohol påvirker 
hjernen og kroppen”, http://www.omalkohol.dk/krop-sundhed/alkohol-og-kroppen/ 
 
Video: Hjernens neurale netværk og depression, sundhed .dk, 2017, 
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/illustrationer/animationer/depr
ession/ 
 
Dokumentarisk program: ”Afkodningen af hjernen”, CFU 
 
Hjernekort: BBC, 2014,  
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/body/interactives/organs/brainmap/Vi 
 
Video: fobi, frygt, angst og panik, ”Flyv trygt”, YouTube, 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=H_s_nosGBcc 

 
Video: ”Hjernen er et flipperspil”, YouTube, https://1-tube.ru/watch/ZfipyNxZXeM 

 

https://hjerneskadet.dk/om-hjerneskader/genoptraening-og-rehab/
https://hjerneskadet.dk/om-hjerneskader/genoptraening-og-rehab/
http://www.omalkohol.dk/krop-sundhed/alkohol-og-kroppen/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/illustrationer/animationer/depression/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/illustrationer/animationer/depression/
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/body/interactives/organs/brainmap/Vi
https://www.youtube.com/watch?v=H_s_nosGBcc
https://1-tube.ru/watch/ZfipyNxZXeM


Video: ”Naturlig selektion”, Brian Lyngvig, 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=q1N3KQr1HTw 

 

Artikel med tilhørende video: ”Derfor afslører ansigtet vores følelser”, videnskab.dk, 2014, 
https://videnskab.dk/krop-sundhed/derfor-afslorer-ansigtet-vores-folelser 

Test: ”øjne der ser”, https://www.unibet.dk/hub/ojnene-der-ser/ 
 

Videoer om optisk bedrag (YouTube): 

- Synsbedrag / optisk illusion; https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY 

- Synsbedrag /Optisk Illusion: https://www.youtube.com/watch?v=Belb7pDvoQk 

- Farver; https://www.youtube.com/watch?v=oR2V2RKZn1U 

 

Artikel: ”Derfor viser Jesus sig i din Pizza”, Videnskab.dk, 2013, 
https://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-viser-jesus-sig-i-din-pizza 

 

TED talk: “Hvorfor er nogle mennesker mere altruistiske end andre”, Abigal Marsh, 2017 
https://www.ted.com/talks/abigail_marsh_why_some_people_are_more_altruistic_than_ot
hers/transcript?language=da 
 
Artikel: ”Altruisme: Et tegn på intelligens?” Forskningsnyt, 2008, 
http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/15176.pdf 
 

Video: ”Theory of mind”, YouTube, 2011 
https://www.youtube.com/watch?v=YGSj2zY2OEM 

Artiklen: ” De grundlæggende psykologiske forstyrrelser”, Center for autisme, 
https://www.centerforautisme.dk/media/152815/de_grundl_ggende_psykologiske_forstyrr
elser.pdf 
 

 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 25 lektioner   

Særlige 

fokuspunk

ter 

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

Væsentligs

te 

arbejdsfor

mer 

Fælles gennemgang af læsestof, diskussion af spørgsmål, artikler, fremlæggelser, film og 
videoklip samt ”quiz – hvad kan du huske fra dagens lektion”. Dette med baggrund i 
varierede arbejdsformer, herunder selvstændige opgaver, gruppeopgaver og 
tavleundervisning. Endvidere at arbejde med synopsis træning og 
eksamensforberedelse/eksamensteknik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q1N3KQr1HTw
https://videnskab.dk/krop-sundhed/derfor-afslorer-ansigtet-vores-folelser
https://www.unibet.dk/hub/ojnene-der-ser/
https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
https://www.youtube.com/watch?v=Belb7pDvoQk
https://www.youtube.com/watch?v=oR2V2RKZn1U
https://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-viser-jesus-sig-i-din-pizza
https://www.ted.com/talks/abigail_marsh_why_some_people_are_more_altruistic_than_others/transcript?language=da
https://www.ted.com/talks/abigail_marsh_why_some_people_are_more_altruistic_than_others/transcript?language=da
http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/15176.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YGSj2zY2OEM
https://www.centerforautisme.dk/media/152815/de_grundl_ggende_psykologiske_forstyrrelser.pdf
https://www.centerforautisme.dk/media/152815/de_grundl_ggende_psykologiske_forstyrrelser.pdf


Forløb 3 

 
Kognition og læring. Miljøets betydning for læring. 

Indhold  
Kernestof: 
 

Viden, læring og undervisning, Kap 13, s. 199 - 208, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, 
forlag Systime, 2011 
 
Samspilsprocesser og læring; s. 209 - 212, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 
Systime, 2011. 
 
Kognitiv psykologi: Kap 11 s. 155 - 161, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 
Systime, 2011 
 
Stenalderhjernen og medierne: Kap 6. s. 152 - 162, Evolutionspsykologi, Christian Skjødt 
Pedersen, Forlag systime, 2016 
 
Studiet af menneskets informationsprocesser: Kap 11, s 161 - 166, Psykologiens Veje, Ole 
Schultz Larsen, forlag Systime, 2011 
 
Kommunikation og konflikt, kap 18, s. 303- s. 309, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 

Systime 2009 

 

 

Supplerende litteratur og links:  
 

Video: (om synsbedrag), YouTube,  https://www.skoletube.dk/video/2258408/synsbedrag 

Video: (Om hukommelse) YouTube,   https://www.youtube.com/watch?v=N75hi4DnS_Y 

Video: (Eksempel på tavs viden) ”lær at cykle”, Youtube, Vollsmose Sekretariatet, 2011, 
https://www.youtube.com/watch?v=O86f42TLFG8 

Synopsis-materialer: artikler: 
Bilag 1: Forholdet til moderen styrer barnets hjerneaktivitet (Forskningsnyt fra Psykologi 
2002, 11(3))  
Bilag 2: Tilknytningsstil hos voksne – i lyset af deres barndom (Forskningsnyt fra Psykologi 
1999, 8(3)) 
Bilag 3: vil tidligt skadede børn komme sig efter adoption? PsykologNyt 1998(21) 
 
Video: Vygotsky's Developmental Theory: An Introduction, YouTube 2010, 
https://www.youtube.com/watch?v=InzmZtHuZPY 
 

Artikel: ”Læringsstile”, Peter Andersen (red.): Læringens og tænkningens stil, Billesø og 
Baltzer, 2006 
 
Video: ”Bliv klog på læring”, Hans Henrik Knoop, 2011,  http://www.blivklog.dk/laering/ 
 
Video: ”ADHD og symptomer”, psykiater Marianne Breds Geoffroy, YouTube, 2011, 
https://www.youtube.com/watch?v=8Vv_M29oHB8 

 

Hjemmeside: ADHD Foreningen,  https://adhd.dk/livet-med-adhd/parforhold-og-adhd/. 

 

https://www.skoletube.dk/video/2258408/synsbedrag
https://www.youtube.com/watch?v=N75hi4DnS_Y
https://www.youtube.com/channel/UCe4PpfMuUUHvb5BFAf-yHtA
https://www.youtube.com/watch?v=O86f42TLFG8
https://www.youtube.com/watch?v=InzmZtHuZPY
http://www.blivklog.dk/laering/
https://www.youtube.com/watch?v=8Vv_M29oHB8
https://adhd.dk/livet-med-adhd/parforhold-og-adhd/


Video: ”ADHD på jobbet”, Fagbladet 3F, 20111, YouTube, 
http://www.youtube.com/watch?v=or0FV9rOLNo 

 

Video: ”Med ADHD på arbejdet”, KanalSUS, YouTube 2013, 
http://www.youtube.com/watch?v=dz4z7VbSHeY 

Artikel: ”Er ADHD nutidens psykopati?”, Line Fedders, Videnskab.dk, 2013  

Artikel med tilhørende video: Sådan arbejder tre daginstitutioner med digitale medier”, 

William Meyer, 2017, https://vpt.dk/dagtilbud/vaerktojer-sadan-arbejder-tre-dagtilbud-med-

digitale-medier 

 

 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 24 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 

Fælles gennemgang af læsestof, diskussion af spørgsmål, artikler, fremlæggelser, film og 
videoklip samt ”quiz – hvad kan du huske fra dagens lektion”. Dette med baggrund i 
varierede arbejdsformer, herunder selvstændige opgaver, gruppeopgaver og 
tavleundervisning. Endvidere at arbejde med synopsis træning og 
eksamensforberedelse/eksamensteknik. 

 

 

 

 

Forløb 4 

 
Forløb 4; Psykologisk feltundersøgelse 

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

 

 

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 

Gruppearbejde og selvstændig opgaveløsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=or0FV9rOLNo
http://www.youtube.com/watch?v=dz4z7VbSHeY
https://vpt.dk/dagtilbud/vaerktojer-sadan-arbejder-tre-dagtilbud-med-digitale-medier
https://vpt.dk/dagtilbud/vaerktojer-sadan-arbejder-tre-dagtilbud-med-digitale-medier


Forløb 5; 

 
Udviklingspsykologi. Menneskets opvækst og udvikling - og kønnets 

betydning. 
Indhold Kernestof: 

 

Barndommens evolution, kap 4, s. 69 - 75, Evolutionspsykologi, Christian Skjødt 
Pedersen, Forlag systime, 2016 
 
Udviklingspsykologi, John Bowlby, kap 6, s.96 – s.100, Psykologiens Veje, Ole 
Schultz Larsen, forlag Systime 2009 
 
Omsorgssvigt, Kap 6, s.120 - s.126, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 
Systime 2009 
 
At forstå de andre, Kap 4, 76 - 84, Evolutionspsykologi, Christian Skjødt Pedersen, 
Forlag systime, 2016 
 
Voksenlivet, Kap 20, s. 339 - 346, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 
Systime, 2011 
 
Hanner og hunner, kap 5, s 93 - 105, Evolutionspsykologi, Christian Skjødt 
Pedersen, Forlag systime, 2016 
 
Køn og kønsforskelle, kap 2, s. 25- s.29, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, 

forlag Systime 2009 

 
Konkurrence om partnere, kap 5, s. 106 - 111, Evolutionspsykologi, Christian Skjødt 
Pedersen, Forlag systime, 2016 
 
Parforholdet, kap 5, s. 111 -119, Evolutionspsykologi, Christian Skjødt Pedersen, 
Forlag systime, 2016 
 

 

Supplerende litteratur og links:  
 
Video: John Bowlby fortæller kort om betydningen af barndommens 
tilknytningsmønstre, http://www.youtube.com/watch?v=VAAmSqv2GV8 

 
Video: Mary Ainsworth ”fremmedsituationstesten” og teorien om 
tilknytningsmønstre, https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU 
 
Dokumentar: Abemennesket del 1, CFU 
 
Dokumentar: De nye ældre, CFU 
 
Video: Rolatorbanden, Rollator Banden S1 E7, YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=_RSKGz6420g&list=PL7B16FAB07D0A68C7 

 
Forsøg: ”Would you go to bed with me tonight?” - hvad mænd og kvinder svarer på 
seksuelle tilbud fra fremmede. Af Gert Martin Hald. 

 
Artikel: ” skilsmissebarn - risikofaktorer og muligheder for trivsel, Center for 
børneliv, https://www.centerforboerneliv.dk/artikler/item/94-skilsmissebarn-i-
danmark-risikofaktorer-og-muligheder-for-trivsel 
 
Ted talks: Helen Fisher, Why we love, why we cheat. TED.com, 2006,  
https://www.ted.com/talks/helen_fisher_tells_us_why_we_love_cheat  

http://www.youtube.com/watch?v=VAAmSqv2GV8
https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU
http://www.youtube.com/watch?v=_RSKGz6420g&list=PL7B16FAB07D0A68C7
https://www.centerforboerneliv.dk/artikler/item/94-skilsmissebarn-i-danmark-risikofaktorer-og-muligheder-for-trivsel
https://www.centerforboerneliv.dk/artikler/item/94-skilsmissebarn-i-danmark-risikofaktorer-og-muligheder-for-trivsel
https://www.ted.com/talks/helen_fisher_tells_us_why_we_love_cheat


 
Artikel: Parforhold: “Vi var tæt på at gå fra hinanden”, Alt - Vores børn, U l la  
H inge Thomsen,  03.  sep.  2013,  https://www.alt.dk/boern/tema-om-
parforhold-case 

 
Artikel: Undersøgelse vise, at en stor del bevidst undgår parforholdet. ”M!, Simone 
Borup, 2017, https://mmm.dk/undersoegelse-viser-at-en-stor-del-af-singler-bevidst-
undgaar-parforhold.11620.html 

 

 
”Theory og mind” forskellige videoer og artikler: 

- https://www.youtube.com/watch?v=8hLubgpY2_w 

- https://yaledailynews.com/blog/2005/03/23/psychologists-test-monkeys-
theory-of-mind/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=1s0dO_h7q7Q 

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 

Fælles gennemgang af læsestof, diskussion af spørgsmål, artikler, fremlæggelser, 
film og videoklip samt ”quiz – hvad kan du huske fra dagens lektion”. Dette med 
baggrund i varierede arbejdsformer, herunder selvstændige opgaver, 
gruppeopgaver og tavleundervisning. Endvidere at arbejde med synopsis træning og 
eksamensforberedelse/eksamensteknik. 

 

 

 

Forløb 6; 

 
Personlighed og identitet. Mennesker i det globaliserede senmoderne 

samfund. 
Indhold Kernestof: 

Hvad er identitet, kapitel 17, ungdom og senmodernitet, s. 288 - 296, 
Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag Systime, 2011 

Ungdom og senmodernitet, kap 17, s. 281- s.288, Psykologiens Veje, Ole Schultz 
Larsen, forlag Systime 2009 
 
Sociale identiteter, roller og identitet, kap 17, s. 291- s.297, Psykologiens Veje, Ole 
Schultz Larsen, forlag Systime 2009 
 
Personlighedspsykologi, kap 3, s. 37 - 45, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, 
forlag Systime, 2011 
 
Parforholdet, kap 19, s. 330 - 338, Det senmoderne familieliv, Psykologiens Veje, 
Ole Schultz Larsen, forlag Systime, 2011 
 
Stress, livsforandringer og arbejdsliv. kap 23, S.399 – s. 408, Psykologiens Veje, 
Ole Schultz Larsen, forlag Systime 2009 
 

https://www.alt.dk/boern/tema-om-parforhold-case
https://www.alt.dk/boern/tema-om-parforhold-case
https://mmm.dk/undersoegelse-viser-at-en-stor-del-af-singler-bevidst-undgaar-parforhold.11620.html
https://mmm.dk/undersoegelse-viser-at-en-stor-del-af-singler-bevidst-undgaar-parforhold.11620.html
https://www.youtube.com/watch?v=8hLubgpY2_w
https://yaledailynews.com/blog/2005/03/23/psychologists-test-monkeys-theory-of-mind/
https://yaledailynews.com/blog/2005/03/23/psychologists-test-monkeys-theory-of-mind/
https://www.youtube.com/watch?v=1s0dO_h7q7Q


Kriser og kollektive katestrofer, kap 24, s. 415 - 426, Psykologiens Veje, Ole 
Schultz Larsen, forlag Systime, 2011 
 
 
 
 

Supplerende litteratur og links:  
 
Artikel: Thomas Ziehe, afsnit ”Ungdomskultur”, Systime - E-bog ” Samfundsfag C”, 
page 676 

 
Artikel: Thomas Ziehe, afsnit ”social arv og mobilitet i informationssamfundet”, 
Systime E-bog; ”Samfundsfag C”, page 582 

Artikel: ”Den kulturelle arv - vi gør som mor og far”, ”BØRN & UNGE”, År: 2002 
Nr.: 44 

 
Artikel: ”Skumgumminærvær”, systime.dk, psykologiens Veje, Ole Schouenborg, 
2008, page 5557 
 
Undersøgelse: ”Ingen effekt af kursus til nybagte forældre”, Videnskab.dk, 2017 
 
Reportageserie: ”En rigtig dansk familie, del 1, 2017, CFU 

Undersøgelse: Stress i tal, Undersøgelse fra Landsorganisationen i Danmark (LO's) 
ugebrev, A4, 2009. 
 
Video: ”Stress - tur retur”, DSB,  http://filmselskabet.com/portfolio/stress-tur-retur/ 

Artikel: ”Anne-mette gik ned med stress”, Oktober 2018, Samvirke  

Artikel:  ”Hvor mange er stressede”.  Undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i 
Danmark 2016, NFA 2016 

Artikel:  ”Når det hele koger over - hver fjerde unge føler sig stresset” (uddrag af 
artiklen) Tværs, Dr 1. https://www.dr.dk/levnu/tvaers/naar-det-hele-koger-over-
hver-fjerde-unge-foeler-sig-stresset 

 
Reportageserie: ”En rigtig dansk familie, del 1, 2017, CFU 

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 forskelle i livsstil og håndtering af udfordringer, 
herunder arbejde, stress og coping.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Fælles gennemgang af læsestof, diskussion af spørgsmål, artikler, fremlæggelser, 
film og videoklip samt ”quiz – hvad kan du huske fra dagens lektion”. Dette med 
baggrund i varierede arbejdsformer, herunder selvstændige opgaver, 
gruppeopgaver og tavleundervisning. Endvidere at arbejde med synopsis træning 
og eksamensforberedelse/eksamensteknik. 

 

 

 

 

http://filmselskabet.com/portfolio/stress-tur-retur/
https://arbejdsmiljoidanmark.nfa.dk/
https://arbejdsmiljoidanmark.nfa.dk/
https://www.dr.dk/levnu/tvaers/naar-det-hele-koger-over-hver-fjerde-unge-foeler-sig-stresset
https://www.dr.dk/levnu/tvaers/naar-det-hele-koger-over-hver-fjerde-unge-foeler-sig-stresset


 

Forløb 7; 

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

Indhold Kernestof: 

Psykiske lidelser, kap 25, s 427 - 457, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 
Systime, 2011 
 
Behaviorisme: kap 9, s. 127 - 138, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 
Systime, 2011 
 
Psykoanalyse: kap 4, s. 47 - 55, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 
Systime, 2011 
 
Forsvarsmekanismer: kap 4, s. 55-59, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 
Systime, 2011 
 
Den kognitive terapi: kap 11, s. 177 - 182, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, 
forlag Systime, 2011 

 

 

 

Supplerende litteratur og links:  
 
Video: YouTube, Kim Mathiasen, kognitiv psykolog. 
http://www.youtube.com/watch?v=O3eE-5b3LgQ 
 
Dokumentar: ”tvunget af tanker” Behandling af OCD med eksponering. CFU  
 
Artikel: Besat af djævelen: Den rigtige historie er mere skræmmende end filmen, 
Ekstrabladet, Kim Kastrup, 2017 

Artikel: WHO ICD-10., Aksel Bertelsen: WHO ICD-10 - psykiske lidelser og 
adfærdsmæssige forstyrrelser - klassifikation og diagnostiske kriterier. Gyldendal, 
2000. 
 
Video: Danskere fortæller om et liv med angst,  
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-07-17-26-danskere-fortaeller-om-et-liv-med-
angst-jeg-er-bange-naar-det-ringer-pa 

Video: fødselsdagssang (Tourettes), YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=bhLvmxT7bdQ 

Video: (Katanone symptomer), YouTube, Newcastle University, offentliggjort 2011, 

https://www.youtube.com/watch?v=_s1lzxHRO4U 

 

Video: forskellige eksempler på Skizofreni, YouTube 

 - https://www.youtube.com/watch?v=IehtMYlOuIk 

-  https://www.youtube.com/watch?v=OjM9Gl_MLyQ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=O3eE-5b3LgQ
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-07-17-26-danskere-fortaeller-om-et-liv-med-angst-jeg-er-bange-naar-det-ringer-pa
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-07-17-26-danskere-fortaeller-om-et-liv-med-angst-jeg-er-bange-naar-det-ringer-pa
https://www.youtube.com/watch?v=bhLvmxT7bdQ
https://www.youtube.com/watch?v=_s1lzxHRO4U
https://www.youtube.com/watch?v=IehtMYlOuIk
https://www.youtube.com/watch?v=OjM9Gl_MLyQ


Video: Når behandlingen lykkedes, YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=Y-uBUcu9taQ 
 

Dokumentar: Danmark på Piller, 213, CFU 

Artikel: Stort forskningsstudie: Antidepressiv medicin virker, Videnskab.dk, 
Redaktionen, 2018, https://propatienter.dk/sygdomme/psyken/1059-stort-
forskningsstudie-antidepressiv-medicin-virker.html 
 
Artikel: Unikt dansk studie afslører hjernesns reaktion på elektrochok, 
videnskab.dk, 2018, https://videnskab.dk/krop-sundhed/unikt-dansk-studie-
afsloerer-hjernens-reaktion-paa-elektrochok 

 
Video: John Watson, YouTube, Offentliggjort 2006, 
https://www.youtube.com/watch?v=KxKfpKQzow8 

 
Video: klikkertræning - katte, YouTube 2007 
https://www.youtube.com/watch?v=Bjn6ULG0y6g 
 
Video: Programmeret undervisning (Skinner), DR1, arkiv, 1963, 
https://www.facebook.com/watch/?v=845966612273410 
 
Video: Freud on Freud, YouTube, 2007, 
http://www.youtube.com/watch?v=sj2JFI4BsRQ 

Video: Freud and Breuer Studies on Hysteria 1893-1895, YouTube, Part 2, 2015,  
https://www.youtube.com/watch?v=DDiTKDrPKtA 
 
Dokumentar: Drømmetydning, CFU 
 
Artikel:  Fakta om psykisk sundhed i Danmark, Psykiatrifonden, 2019, 
https://www.psykiatrifonden.dk/viden/fakta.aspx 
 
Artikel: Årsager til psykisk sygdom, netpsykiatri.dk, (årstal ej angivet) 
http://www.netpsykiater.dk/Htmsgd/overblik.htm 
 
Artikel: uddrag af rapporten ” Ungdom eller sindslidelse - interview med 20 unge 
med psykiske lidelser”, Edith Nikolajsen, 2005, 
https://viden.sl.dk/media/5879/ungdom-eller-sindslidelse.pdf  
 
 
 

Omfang 

 

36 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Forståelse for områder indenfor ”klinisk psykologi.” med fokus på 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 

Fælles gennemgang af læsestof, diskussion af spørgsmål, artikler, fremlæggelser, 
film og videoklip samt ”quiz – hvad kan du huske fra dagens lektion”. Dette med 
baggrund i varierede arbejdsformer, herunder selvstændige opgaver, 
gruppeopgaver og tavleundervisning. Endvidere at arbejde med synopsis træning 
og eksamensforberedelse/eksamensteknik. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-uBUcu9taQ
https://propatienter.dk/sygdomme/psyken/1059-stort-forskningsstudie-antidepressiv-medicin-virker.html
https://propatienter.dk/sygdomme/psyken/1059-stort-forskningsstudie-antidepressiv-medicin-virker.html
https://videnskab.dk/krop-sundhed/unikt-dansk-studie-afsloerer-hjernens-reaktion-paa-elektrochok
https://videnskab.dk/krop-sundhed/unikt-dansk-studie-afsloerer-hjernens-reaktion-paa-elektrochok
https://www.youtube.com/watch?v=KxKfpKQzow8
https://www.youtube.com/watch?v=Bjn6ULG0y6g
https://www.facebook.com/watch/?v=845966612273410
http://www.youtube.com/watch?v=sj2JFI4BsRQ
https://www.youtube.com/watch?v=DDiTKDrPKtA
https://www.psykiatrifonden.dk/viden/fakta.aspx
http://www.netpsykiater.dk/Htmsgd/overblik.htm
https://viden.sl.dk/media/5879/ungdom-eller-sindslidelse.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Forløb 8; 

 
Socialpsykologi. Social adfærd på godt og ondt 

Indhold Kernestof: 

Mennesket som socialt væsen, kap 2, s. 12-17, Evolutionspsykologi, Christian Skjødt 
Pedersen, Forlag systime, 2016 
 
Konflikt mellem grupper, kap 2, s. 35 - 43, Evolutionspsykologi, Christian Skjødt 
Pedersen, Forlag systime, 2016 
 
Ledelsesteori: kap 21, socialpsykologi, s. 370 - 376, , Psykologiens Veje, Ole Schultz 
Larsen, forlag Systime, 2011 
 
Kulturmøder og kulturforskelle, kap 22, s.381-397, Psykologiens Veje, Ole Schultz 

Larsen, forlag Systime 2009 

 

Socialpsykologi, kap 21, s. 347 - 358, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 

Systime 2009 
 

Uformelle roller, afsnit i kap 21, s. 366- s. 370, Psykologiens Veje, Ole Schultz 

Larsen, forlag Systime 2009 

 

 

 
Supplerende litteratur og links:  
 
Musikvideo: Joyner Lucas’, ‘I’m Not Racist’, You Tube 
2017, http://soundvenue.com/musik/2017/11/boston-rapper-saetter-begge-sider-af-
usas-raceproblemer-paa-spidsen-i-viral-video-286582 

Korte video: (om fordomme) YouTube 

Islam: https://politiken.dk/video/danmark_tv/art5858824/%C2%BBMan-frygter-
oftest-det-man-ikke-kender%C2%AB 
 
Psykisk syge: http://headmatters.dk/video/der-findes-mange-fordomme-om-psykisk-
syge/ 
 
Grønlændere: https://www.youtube.com/watch?v=vVJ0VdTaOxk 
 
Bodybuilder:  
http://nyheder.tv2.dk/video/SGhLbTFfNklGZzZrX1VCX1M2NmVnbnNHenkxekFMdnM 
 

Artikel: Forskere afkræfter myte om kulturforskelle mellem øst og vest, 
videnskab.dk, 2016,  https://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-afkraefter-myte-
om-kulturforskelle-mellem-oest-og-vest 

http://soundvenue.com/musik/2017/11/boston-rapper-saetter-begge-sider-af-usas-raceproblemer-paa-spidsen-i-viral-video-286582
http://soundvenue.com/musik/2017/11/boston-rapper-saetter-begge-sider-af-usas-raceproblemer-paa-spidsen-i-viral-video-286582
https://politiken.dk/video/danmark_tv/art5858824/%C2%BBMan-frygter-oftest-det-man-ikke-kender%C2%AB
https://politiken.dk/video/danmark_tv/art5858824/%C2%BBMan-frygter-oftest-det-man-ikke-kender%C2%AB
http://headmatters.dk/video/der-findes-mange-fordomme-om-psykisk-syge/
http://headmatters.dk/video/der-findes-mange-fordomme-om-psykisk-syge/
https://www.youtube.com/watch?v=vVJ0VdTaOxk
http://nyheder.tv2.dk/video/SGhLbTFfNklGZzZrX1VCX1M2NmVnbnNHenkxekFMdnM
https://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-afkraefter-myte-om-kulturforskelle-mellem-oest-og-vest
https://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-afkraefter-myte-om-kulturforskelle-mellem-oest-og-vest


 
Artikel: Danskhed er en moderne opfindelse, videnskab.dk, 2009 

 

Klassiske socialpsykologiske forøg, korte videoklip; 

 Sherifs eksperiment, Robbers Cave;  

https://www.youtube.com/watch?v=8PRuxMprSDQ 

 Kurt Lewins ledelseseksperiment; 

http://www.youtube.com/watch?v=7knYHysbDlo 

 Stanley Milgram, autoritet og lydighed; 

https://www.youtube.com/watch?v=Xxq4QtK3j0Y&t=130s 

 Solomon Asch, gruppekonformitet;   

http://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA    

 

 

 

 

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 

Fælles gennemgang af læsestof, diskussion af spørgsmål, artikler, fremlæggelser, 
film og videoklip samt ”quiz – hvad kan du huske fra dagens lektion”. Dette med 
baggrund i varierede arbejdsformer, herunder selvstændige opgaver, gruppeopgaver 
og tavleundervisning. Endvidere at arbejde med synopsis træning og 
eksamensforberedelse/eksamensteknik. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8PRuxMprSDQ
http://www.youtube.com/watch?v=7knYHysbDlo
https://www.youtube.com/watch?v=Xxq4QtK3j0Y&t=130s
http://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA

